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SECÇÃO DOUTRINAL
CAMINHO DE FERRO DO DOURO

SECÇÕES EMTEE ERMEZINDE E 0 PINHÃO NA EXTENSÃO DE 118:812“ 40
EXTRACTO DAS MEMÓRIAS DESCRIPTIVAS

l.« SECÇÃO E 1.» LANÇO DA 2.
*
Entre o ponto do entroncamento do caminho de ferro do Minho

em S. Lourenço de Asmes e a estação de Penafiel

Ê seguramente animador, quando queiramos apreciar o
desenvolvimento futuro da exploração d’este caminho de fer
ro, o ver a producção agrícola, a população, o commercio e a
riqueza mineira da zona atravessada por este caminho, e não
se podendo nem querendo isolar, no que respeita a interesses
economicos, a parte do caminho a que se refere esta memória
do complemento do traçado até o Pinhão, não se podem comtudo deixar despercebidas as condições extremamente lison
jeiras em que se encontra, até mesmo isoladamente, este ca
minho de ferro.
No que se refere a população e riqueza agrícola, merece
muito especial menção toda a bacia do valle do Sousa. Ahi
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succedem-se com uma frequência admiravel os pequenos cen
tros de população, na fórma de pequenos logares e casaes cer
cados por terrenos, que pelas suas condições especiaes têem
um valor excepcional.
Não se exerce, porém, unicamente nos trabalhos de agri
cultura a actividade d’aquella população. O commercio e a
industria mesmo têem n’alguns pontos uma existência mais
do que esboçada. Existem em plena actividade. O commercio
do pão e farinhas entre Vallongo e o Porto, e a industria das
lousas, explorada por uma companhia ingleza, veem provar
exuberantemente que aquella população não é unicamente
uma população rural. Vê-se que, a despeito de um transporte
caro até o Porto, ella tem mantido e desenvolvido relações
commerciaes e industriaes muito importantes. As industrias
extractivas, mesmo apesar de para ellas ser uma questão vi
tal os transportes fáceis e baratos, ainda assim, se não têem
tomado um grande incremento, têem comtudo sabido lutar
com taes difliculdades, mostrando o muito que se poderão
desenvolver, quando um caminho de ferro lhes facilite o trans
porte dos seus productos. Não é, porém, a unica missão im
portante d’este caminho o levar, com a rapidez e barateza de
transporte, a energia e o vigor á vida agrícola, commercial
e industrial da zona atravessada. Ha outra e mais importante
missão, que é a de relativamente approximar as ricas e po
pulosas províncias ao norte do Douro de um porto de mar
e de um centro de população tão importante como é a cidade
do Porto. Ambas conjunctamente recommendam este cami
nho de ferro, não só como meio de desenvolvimento da ri
queza publica naquellas províncias, mas até mesmo como empreza remuneradora do capital empregado na sua construcção.
Nos 30:447'“,70 que constituem a primeira parte d’este ca
minho, ha valles a seguir ou a atravessar, e divisórias que os
separam, que pelas suas condições se podem desde logo con
siderar como que indicando em largos traços a directriz geral
do traçado até a divisória entre o rio Sousa e o rio Tamega.
Assim se podem considerar o valle e a portella de Gabeda,
o valle de Vallongo e de Ceuras, a portella de Turronhas na
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passagem do valle do rio Ferreira para o valle do Sousa, e finalmente esse mesmo valle até a divisória entre elle e o do
Tamega. Foram também estes os traços geraes que guiaram
os engenheiros a quem foi confiada a elaboração do ante-projecto. Varias considerações levaram porém a alterar o traçado
do ante-projecto: umas vezes com o fim de melhorar a distri
buição dos traineis entre pontos forçados, ou diminuir os mo
vimentos de terra e reduzir a importância de obras de arte
inevitáveis; outras vezes por considerações de outra ordem,
como a de evitar uma reversão na estação do entroncamento,
e passar de nivel nas duas vezes em que o traçado corta a es
trada do Porto a Amarante.
N’este traçado as condições geraes e especiaes a que se pro
curou satisfazer foram as seguintes:
1. a Não admittir raios de curvas inferiores a 400 metros.
2. a Considerar quanto possível como limite de inclinação
de traineis 0"',015 por metro.
3. a Não admittir entre tangentes intervallos inferiores a
100 metros.
4. a Na quebra de traineis admittir o mesmo.
As condições especiaes foram as seguintes:
1. " Atravessar de nivel a estrada do Porto a Amarante nos
dois pontos em que o traçado tem de a cortar.
2. a Entrar sem fazer reversão na estação de bifurcação.
3. a Adequar as condições do traçado ao economico estabe
lecimento das cinco estações, em pontos antecipadamente de
finidos.
Como adiante se verá, estas condições foram na maior parte
preenchidas e com vantagem em relação ás condições de tracção e aos movimentos de terra.
Unicamente na rampa de Cabeda, em attenção á 2.a condi
ção especial, se deixou de attender á 2.a condição geral.
No resto do traçado nunca as inclinações excederam o li
mite marcado pela 2.’ condição geral, e mesmo, salvo nos pon
tos onde a inclinação limite era uma condição forçada im
posta pelo terreno, houve amiudadas vezes favoráveis alte
rações em relação ao ante-projecto.
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Em relação á l.a condição geral, procurou-se sempre eobteve-se mesmo evitar o limite marcado, até o angulo n.° 21
a 15:374 metros da origem, salvo na curva á entrada da es
tação de bifurcação. Do angulo 21 em diante até o fim do
traçado, desde que elle vae no valle do Sousa, as curvas de
400 metros de raio apparecem amiudadas, porque o terreno
a isso obriga, quando se queira reduzir as inclinações, os mo
vimentos da terra e a importância mesmo das obras de arte.
Em relação á 3.a e 4.a condições geraes, adiante se verá
que ellas foram largamente attendidas.
Dos alinhamentos entre tangentes só um, entre o 4.° e 5.°
angulo, é inferior a 150 metros.
Das horisontaes só tres são de 100 metros e nove inferio
res a 150 metros, sendo, d’estas ultimas, tres de 140 metros.
AI.1 condição especial foi preenchida sem grande difíiculdade nos dois pontos em que se corta a estrada do Porto a
Amarante. O l.° é pouco adiante da estação de Vallongo, e o
2.° no sitio da estação de Paredes.
A 2.a condição especial, embora com diíficuldade, foi satis
feita.
Finalmente a 3.a condição especial só na estação de Penafiel houve diíficuldade em a satisfazer.
O traçado vae do Leça ao valle do Ferreira pela Portella de
Cabeda, divisória dos mesmos valles.
Do alto da Portella de Cabeda desce pelo valle de Vallongo
e da Presa, confluentes do mesmo, ao rio Ferreira. Depois de
atravessar o rio, o traçado segue o valle de Ceuras até a divi
sória entre o valle do Ferreira e o valle do Sousa.
N’esse ponto o traçado mette-se no pequeno valle de Caganata, confluente do rio Sousa, e segue n’elle, até que na por
tella de Turronhas passa para o valle da Ribeira e corta depois
outras linhas de agua (valle da Vide, valle de Linhares, valle
da Varzea), confluentes do valle do Sousa, approximando-se
cada vez mais d’esle rio. Finalmente, depois de tornear o
contraforte da Sobreira, que corresponde a uma volta aper
tada do rio, segue definitiva mente as margens do Sousa, cor
tando-o na Cepèda e passando n’esse ponto para a margem
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opposta, que segue constantemente até o fim d’esta primeira
parte do traçado do Porto ao Pinhão.
Para facilidade na exposição e para melhor se comprehender esta descripção, dividir-se-ha o traçado em porções defi
nidas, na parte que se refere ás condições geraes do projecto,
e na sua applicação ao terreno percorrido.
O 1.° troço vae do começo do traçado até a divisória entre
o valle do Leça e o valle do Ferreira.
A cota de partida na estação de bifurcação é 83"',70, e a cota
mais alta do terreno, a 4:360 da origem, é 145m,60. Ha pois
a vencer a differença de nivel total de 61m,90, da qual ha a
deduzir a altura da trincheira, que não deve exceder a actual
6ra,8, não só por ser muito extensa, mas mesmo pela fórma
d’ella. Ficam pois 55m,10 de desnivelamento total.
A rampa uniforme nos 4:560 metros seria de 0m,01208 por
metro. Elevaria porém esta linha de projecto as cotas dos atterros de Sonhos e de Cabeda de 12"',74 e 20m,0 a 29m,20 e
37m,0, das quaes se não poderia fugir muito no caso da rampa
uniforme, quando mesmo não houvesse outras difficuldades
a vencer.
Por estas rasões estabeleceu-se no aterro de Sonhos a al
tura rasoavel em relação á sua extensão, e fez-se começar o
trainel a 820 melros da origem com a cota 77™, 10, ficando
elle pois de 3:800 metros de extensão e com a inclinação de
0m,0165 por metro.
O 2.° troço vae do alto da Portella de Cabeda até o rio Fer
reira.
O partir com uma cota certa da Portella de Cabeda, o offerecer condições para o estabelecimento da estação de Vallongo, o passar de nivel a estrada real e atravessar o rio Ferreira
com uma cota determinada, são as condições que caracterisam
este troço.
A cota maxima de 19 metros com que se passa o Ferreira
é determinada pelas condições das duas encostas no ponto
mais proprio para a sua passagem.
Sô se poderia diminuir a cota de aterro augmentando trin
cheiras, que já são muito importantes.
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0 traçado segue o valle de Vallongo, até que no kilomelro
3:400 começa a desviar-se, seguindo o regato da Presa, que
no kilomelro 7 abandona, seguindo depois o terreno mais
conveniente até o Ferréira.
Entre 7:400 e 7:500 ficou estabelecida a estação de Vallon
go, e entre 8:000 e 8:100 passou-se de nivel a estrada do
Porto a Amarante.
A estação é de 3,a classe e ficou estabelecida n’um trainel
de 0,n,003 de inclinação.
Hd n’este troço duas únicas obras de arte dignas de men
ção. A principal é a ponte sobre o rio Ferreira, e a outra é
uma passagem superior com taboleiro melallico sobre o cami
nho que de Vallongo vae para o Sobrado e sobre o ribeiro da
Presa, que é atravessado com grande obliquidade.
As terraplenagens são em geral pequenas.
O terceiro troço, tem a justificação da sua divisão nas mes
mas rasões que se apresentaram para os dois primeiros.
Está limitado por dois pontos forçados em planta e em perfil.
Um é o rio Ferreira e o outro a Portella de Turronhas. N’este
ultimo também a cota é determinada peia consideração de
não ser conveniente augmentar a cota maxima de trincheira
alem de 16 metros.
A cota maxima do projecto na Portella de Turronhas é
126'“,54, e sendo a do projecto no rio Ferreira 88'“,52, vem
pois a haver o desnivelamento total de 32 metros na extensão
de 3:580 metros, que corresponde a uma inclinação media de
0“,0106 por melro.
Não se pôde porém estabelecer uma tal inclinação, porque
o terreno se não presta a isso. O terreno sobe no valle das
Ceuras com uma inclinação suave até a Portella do Bastello, a
11:600 da origem, cuja cota é de 111 metros. Ecomon’essa
Portella, para adaptar ao terreno uma boa linha de projecto,
tem de haver uma horisonlal de 300 a 400 metros, segue-se
que temos entre ella e a de Turronhas um desnivelamento to
tal de 15“,5 em 1:100 metros de extensão. É pois forçada a
rampa de 0,015 adoptada, e em relação a ella se estudou no
terreno.
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A grande curva de 700 metros de raio no angulo 47, e a de
500 metros em sentido inverso no angulo 18, fazem que o tra
çado se cinja o mais possível ás sinuosidades do terreno.
N’esta porção do traçado nenhuma obra de arte merece
menção especial.
As terraplagens são também em geral pequenas, salvo na
Portella de Turronhas, onde ha uma grande trincheira.
O valle da ribeira de Linhares determina a quarta porção
do traçado.
A zona de passagem possível n’este valle é estreita e muito
definida, não só pela configuração do proprio valle, mas tam
bém pela trincheira que tem de o preceder.
Entre aquelles pontos a inclinação de 0,015 é forçada.
Qualquer estudo de linha de inclinação mais fraca dava mau
resultado, porque ou se havia de crear um aterro muito
mais'importante no valle de Linhares, ou então augmentar
enormemente a trincheira áquem do aterro.
O terreno é muito accidentado e muito cortado de fundas
ravinas. Ha por isso grandes movimentos de terra para a for
mação dos aterros. Obra de arte que mereça notar-se ha só o
aqueducto de Linhares com o vão de 4 metros e 42m,81 de
extensão.
Entre o kilometro 17 e o kilometro 18, ha um contraforte
correspondente a uma volta muito apertada do rio Sousa, que
determina a divisão do 5.° troço.
Em primeiro logar, é n’este ponto que o traçado começa a
seguir definidamente as margens do Sousa; e em segundo lo
gar o relevo do terreno determina quasi a altura da linha do
projecto n’esse ponto.
Do valle de Linhares em diante até o kilometro 17 o tra
çado vae por um terreno facil, aproveitando-se uma depres
são que ha no contraforte que divide o valle da Varzea do de
Linhares. É n’esta parte do traçado que se acha situada a es
tação de Recarei, de 3.a classe, n uma horisontal de 400 me
lros de extensão.
Nas condições em que ella se acha satisfaz o publico que
d'ella se ha de servir, e as conveniências da exploração.
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Ha n’esta estação um reservatório de agua para alimentação
de machinas.
Do kilometro 17 até o valle das Mangruas o terreno é ex
cessivamente accidentado, dando logar a grandes aterros e
fundas trincheiras.
A curva de 550 metros com que se rodeou o monte passa
pelos pontos onde as linhas de cumeada e as linhas de agua
soffrem grande alteração nas suas pendentes. Mais dentro di
minuir-se-iam sensivelmente os aterros, aggravando-se enor
memente as trincheiras, e ao contrario, se se fizesse descer
toda a curva, reduzir-se-iam as trincheiras, augmentando ex
cessivamente os aterros.
Não ha obra alguma de arte que se deva mencionar como
importante.
No 6.° troço segue o traçado a encosta do valle do Sousa,
sem comludo se poder cingir ás inflexões do rio.
Obrigam pois as difficuldades em planta a não se poder
aproveitar a inclinação geral do valle. Ha mesmo a necessi
dade de quebrar varias vezes até os trairíeis.
N’esta porção está situada a estação de Paço de Sousa. É
de 3.a classe e está rfuma horisontal de 720 melros. Esta es
tação fica bem situada em relação ás necessidades dos povos
que vae servir. Fica a 300 metros da estrada, em projecto, de
Paço de Sousa a S. Martinho do Campo, que mais tarde será
muito seguida.
A obra de arte mais importante é a ponte obliqua com vigas metallicas sobre o ribeiro de Lamellas.
Recebe este ribeiro as aguas recolhidas n’uma grande su
perfície. Essa circumstancia, e a da obliquidade do traçado em
relação ao ribeiro, obrigou a dar a esta obra um vão de 5"',70
contado no sentido do traçado, c a escolher o typo de ponte
adoptado.
Todas as outras obras téem pequena importância.
O 7.° troço termina na estação de Penafiel.
Também n’esta porção se não póde tirar inteiro partido da
inclinação do rio Sousa, para o traçado do caminho de ferro.
As sinuosidades do rio e do terreno obrigam a perder a
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idéa da pendente geral uniforme. Ainda assim n’esta porção,
o traçado em planta e em perfil offerece muito boas condições
para a tracção.
O traçado, depois de cortar o ribeiro do Cardai, passa á di
reita de Guediche e Oleiros, corta o Ribeiro de Abbadim,
mettendo-se n’esse ponto bastante ao monte, e vae finalmente
passar de nivel a estrada do Porto a Amarante, á direita e a
600 metros da villa de Paredes.
Ahi está collocada a estação de Paredes, de 3.a classe. Ha
n’esta estação terraplenagens mais importantes do que nas
precedentes. Não ha até ella obra alguma que mereça men
cionar-se, alem de um aqueducto de 3 metros no ribeiro do
Cardai. As terraplenagens mesmo são pouco importantes. A
150 metros da estação corta o traçado o ribeiro de Sentiães,
havendo ahi um aterro e uma obra de arte importante; a
obra de arte tem 5 metros de vão e o comprimento de 24m,30.
Passado Sentiães, ha uma trincheira assas importante, se
guindo-se depois o rio Sousa, que é cortado relativamente
cm boas condições. 0 aterro é muito pequeno, e a obra dearte é uma ponte de 15 metros de vão com arco de volta in
teira.
D’ahi em diante o traçado segue sempre a margem esquer
da do Sousa, passando á esquerda e junto da quinta da Avellêda, c passando muito proximo do rio, junto da ponte de
S. Thiago. A linha de projecto fica porém uns 2 metros acima
da linha das maximas cheias e sem perigo para o aterro.
Da ponte de S. Thiago em diante o traçado vae sempre pro
ximo do Sousa, passando á esquerda de Arcozello.
Ao fim d’este lanço acha-se situada a estação de Penafiel,
que é de 2.a classe. Houve n’esta estação terraplenagens im
portantes, por causa do terreno não permitlir melhor collocação. Fica porém em muito boas condições para satisfazer as
necessidades dos povos que vae servir, passando-lhe a me
nos de 100 metros a estrada em projecto de Penafiel a Gui
marães por Villa Nova de Lousada.
Ha n’esta estação o segundo reservatório de alimentação de
machinas.
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Traçado em planta

Na extensão total de 3O:447m,7O ha 11:793'“,31 em curva
e 18:654"’,39 em alinhamento recto. A relação entre a parte
em curva e a extensão recta é pois 0,632, e entre a parte em
curva e a extensão total é de 0,384.
A l.a secção tem a extensão de 22:367'“,70, dos quaes
9:320”,15 são em curva e 13:044”,55 em alinhamento recto.
0 l.° lanço da 2.“ secção tem a extensão total de 8:080 me
tros, dos quaes 2:473”, 16 em curva, e 5:606”,84 em alinha
mento recto.
A relação da parte curva para a parte recta é na l.a secção
0,715, e no l.° lanço da 2." 0,441.
Referida á extensão total, temos na l.a secção 0,416 e no
° lanço da 2.a 0,401.
l.
Das curvas ha 12 de 400 melros de raio, 6 de 500 metros,
1 de 550 metros, 8 de 600 metros, 3 de 700 metros e 9 su
periores a 700 metros.
Dos alinhamentos rectos 6 são entre 100 e 200 metros, 9
entre 200 e 300 metros, 3 entre 300 e 400 metros, 5 entre
400 e 500 metros, 11 entre 500 e 1:000 melros, e 4 supe
riores a 1:000 metros.
O maior alinhamento recto, entre o l.° e 2.° ângulos da 2.a
secção, é de 1:770”,15, e o menor, entre o 4.° e 5." ângulos
da l.a secção, é de 109”,91.
Traçado em perfil

A linha de projecto é quebrada em 59 trairíeis, dos quaes
24 são em horisontal, 20 com inclinações favoráveis ao movi
mento descendente dos comboios, e 15 desfavoráveis a este
movimento.
Das horisontaes, na extensão de 1:680 metros, ha 13 en
tre 100 e 200 metros, 3 entre 200 e 300 metros, 7 entre 300
e 400 metros, e íinalmente uma de 720 metros.
As inclinações favoráveis ao movimento ascendente têem a
extensão total dé 14:400 metros, e n’ellas ha 740 metros de
rampa igual ou inferior a O'",OO5 por metro, 1:860 de rampa
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= < Om,OIO «—» 1:700 metros de rampa = <Om,O425
«—» 6:300 metros de rampa = < 0m,015 «—» 3:800 =
Om,OI65.
As inclinações desfavoráveis ao mesmo movimento medem
40:367 de extensão e n’ellas ha 880 metros de inclinação igual
ou inferior Ora,OÓ5 «—» 4:140 metros = < Om,0010 «—»
2:380metros = <Om,0425, efinalmente5:967 metros = <
0ra,015.
É por consequência favorecida n’este traçado a tracção re
lativa ao movimento descendente.
Deve esta condição ser considerada como favoravel ã ex
ploração futura d’este caminho de ferro.
Com effeito tudo faz suppor que o movimento medio de
toneladas ha de ser maior no sentido descendente do que no
sentido ascendente. É esta uma das rasões que mais attenua
as consequências que em geral se poderiam temer de uma
rampa de O'n,O165, como a que do valle de Sonhos vae até
portella de Cabeda.
Effectivamente a condição d’esla rampa ser favoravel ao mo
vimento descendente, quando quasi ao fim do seu percurso
o comboio chega á estação de entroncamento, deve considerar-se como uma vantagem.
Por outro lado também, a circumstancia de começar esta
rampa a 820 metros do ponto de partida, e a de haver antes
d’ella uma outra pendente de 0,045 em 440 metros, attenua
de muito a importância, que em outras condições se poderia
ligar ao facto de se exceder o limite de Om,O45. A circumstan
cia do comboio começar a subir a rampa, munido de carvão
e de agua, e depois de ter ganho vapor e velocidade no es
paço de 820 metros, torna menos inconveniente esta rampa
de 0,0165 em taes condições, do que a rampa limite de 0ra,015
nas condições ordinárias em que varias vezes, por necessidade
absoluta, foi admittida.
As horisontaes são geralmente nos pontos de maior depressão e maior elevação. Também as ha porém quebrando um
trainel, que de outra fôrma ficaria muito extenso.
As menores horisontaes são duas de 400 metros n uma de
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pressão e n’nma elevação, seguidas e formadas cada uma por
pendentes de 0,007 e 0,011. Todas as outras horisontaes em
taes casos são maiores.
Terraplenagens e transportes

Haverá os seguintes typos de trincheira, conforme a cota
de excavação e a qualidade de terreno excavado.
Quando a trincheira tiver menos de 4 metros de altura, a
secção typo terá 6m,60 entre as arestas exteriores das valletas; e terá 5m,20, 5m,40, ou 5m,60 quando a trincheira tiver
altura superior a 4 metros e segundo o terreno for rocha,
terreno compacto ou terreno brando.
Os taludes das trincheiras terão 1 de base por 1 de altura,
*/a por 1 ou */ por 1, conforme houver terreno brando, ter
reno compacto ou rocha.
Haverá casos em que o talude de ‘/i por 1 será ainda mais
reduzido. Assim succederá quando a excavação tiver logar em
schisto ou granito muito resistente.
Os aterros terão sempre na corôa 5"',30, salvo no caso de
haver vias de resguardo, o que succede nas proximidades
das estações.
Os taludes de todos os aterros terão lm,25 de base por 1
de altura.
No caso de haver muros de supporte, a aresta superior e
exterior do muro é contada n’aquelles 5,n,30.
Adoptaram-se quatro typos de passagem de nivel:
4.° De 8 metros com cancellas, para a estrada real do Porto
á Regua.
2. ° De 4 metros com cancellas, para caminhos públicos de
bastante importância.
3. ° De 3 metros sem cancella, para caminhos públicos de
pequena importância.
4. ° De 2 metros sem cancella, para servidões particula
res.
Todas as cancellas são da maior simplicidade.
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Nas trincheiras superiores a 4 metros de altura modificouse, como já se disse, a largura entre valletas, a fim de redu
zir o volume de excavação. Projectaram-se pequenos muros
de alvenaria ordinaria, para conter verlicalmente o balastro.
Edifícios e suas dependencias

N’esla parte da linha ha cinco estações: quatro de 3.4 clas
se, em Vallongo, Recarei, Paço de Sousa e Paredes; e uma
de 2.’ classe em Penafiel.
Do lado da povoação que a estação deve especialmenle ser
vir estão collocados o edificio da estação propriamente dito
e os caes de mercadorias cobertos e descobertos. Junto d’elles corre a via de resguardo, ligada com a principal unica
mente pelos extremos nas estações de 3/ classe, e também
entre o edificio e os caes na estação de Penafiel.
Esta tem alem d’isso uma platafórma girante de 6 metros,
com duas pequenas vias em leque, destinadas á inversão da
machina e tenders.
Um reservatório e uma fossa cinzeiro na estação de 2? clas
se em Penafiel e na de 3.a em Recarei permittem a alimenta
ção, a limpeza e a visitas das machinas.
Os caes cobertos tèem nas estações de 3,a classe a superfí
cie de 90 metros quadrados, com o comprimento de 12 me
tros, salvo na estação de 3.a classe em Vallongo, que tem a
superfície de 120 metros quadrados e um comprimento de
15 metros.
Os caes cobertos têem 144 metros quadrados, com 18 me
tros de comprimento, salvo também na estação de Vallongo,
onde têem 160 metros quadrados e o comprimento de 20 me
tros.
Na estação de Penafiel essas areas são respectivamente 160
melros quadrados e 240 metros quadrados. Os comprimen
tos são 20 e 30 metros.
As superfícies dos edifícios das estações no pavimento terreo são: 126 metros quadrados para as de 3.
* classe, e 264
melros quadrados para a de 2.a classe.
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De cada lado d’este edifício é vedada uma extensão de 13
metros por -10 nas estações de 3.a classe, e nas de 2.a classe
13“,30 por 10 metros.
É esta extensão destinada a impedir a entrada na via e a
permittir a fiscalisação na saída.
Nas estações de 3.a classe um vestíbulo, sala de espera de
2.a e 3.a classe, dá accesso ao publico na estação. O gabinete
do chefe, onde se faz a venda dos bilhetes, a sala de bagagens
e a de espera para os passageiros de l.a classe communicam
com o vestíbulo. As salas de bagagens e as salas de espera
dão saída para a via.
Em um dos annexos lateraes estão as lanternas, no outro ha
quartel para arrecadação e empregados.
Na estação de 2.a classe em Penaflel estão separadas as sa
las de espera de differente classe.
Todas ellas, assim como o gabinete de venda de bilhetes e
sala de bagagens communicam com o vestíbulo e com o passeio.
As latrinas e os differentes quartos destinados para arreca
dação e accommodação de empregados têem saída unicamente
do lado da linha.
No gabinete do chefe está também o telegrapho.
Os pavimentos superiores são em ambos os typos destina
dos para habitação do chefe de estação.
Estas disposições adequadas á importância das estações e
categorias dos passageiros parecem próprias para se obter
com economia a regularidade e commodidade do movimento
dos passageiros, mercadorias e bagagens.
As marquezas que cobrem os passeios são feitas com uma
arniação de madeira coberta de zinco. São estas marquezas
sustentadas por esquadros de ferro.
As superfícies dos caes, tanto cobertos como descobertos,
são balastradas e elevadas 1“,ÍO acima do nivel da platafor
ma da via. Os aterros sobre que assentam são sustentados
por muros de 0m,95 a altura, e 0a1,60 de espessura. Nos caes
cobertos a abertura é sustentada por asnas de madeira; a parte
saliente é coberta de zinco. Os ângulos da asna são consoli
dados por cantos de ferro.
(S H K
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Via—Travessas—-Balastro

0 typo geral da via apresenta 0in,15 de altura de balastro,
inferiormente ás travessas, e Om,15 acima e ao meio da tra
vessa.
Os carris estão distanciados de lm,73 de eixo a eUo. São
do systema Vignolle, do peso de 35 kilogrammas porinetro
corrente de carril, e de 6 melros de comprimento.
O numero total de carris é, na via directa, 10:149, e nas
vias de resguardo 540.
As travessas serão de pinho injeclado com sulphato de co
bre.
Em frente das estações, nos cruzamentos e em mais alguns
pontos far-se-ha applicação de travessas de carvalho. Depen
de isto porém do preço que ellas tiverem. As travessas têem
2'",80 de comprimento e 0n‘,12 de altura por Ora,22 de largu
ra. São collocadas de metro em metro, salvo nos cruzamen
tos, mudanças de via e na proximidade das juntas, onde o
intervallo é reduzido. As travessas de junta têem Om,3 de
largura.
O numero de travessas empregadas na via directa é de
30:268 ordinárias e 5:044 de junta. Nas vias de resguardo ha
1:442 travessas ordinárias e 240 de junta.
O balastro em toda a linha é de saibro ou granito bri
tado.
No começo da l.a secção e do kilometro 18 em diante en
contra-se com facilidade balastro bom.
No intervallo porém de 16 kilometros, em que o traçado
vae por terrenos schistosos, não se encontra balastro alguni.
Rejeitou-se para balastro o schisto britado, como dando
um mau balastro.
O volume de balastro empregado em toda a linha é de
48:327in3,13. O volume medio do balastro por metro corrente
é de lm3,5J.
Na extensão de 16 kilometros em que não se encontra ba
lastro, elle virá do começo da 1 .a secção e das saibreiras que
existem do kilometro 17 em diante.
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2.» E 3.» LANÇOS DA 2.» E 3.
*

SECÇÃO

Entre a estação de Penaflel e a de Mosteiro

A1
* parte do projecto definitivo do caminho de ferro do
Douro comprehende 33:850”,90 de extensão, entre a esta
ção de Penafiel que está a 8:080 metros do começo da 2.3
secção, e a de Mosteiro situada ao fim da 3.a secção.
A l.a e a 2.a parte d’este projecto definitivo constituem a
denominada variante pelo valle do Sousa, e têem sommadas
a extensão de 64:298m,60.
Esta 2.a parte foi quasi na totalidade estudada no campo
pelo engenheiro chefe da 3.a secção, José Taveira de Carvalho
Pinto e Menezes, actualmente fora do serviço publico, por se
achar gosando da licença temporária, concedida pelo minis
tério das obras publicas.
É esta a parte do caminho de ferro do Douro, que de accordo com o que à priori se poderia prever, se acha em con
dições de difficil construcção.
Ver-se-ha porém no decurso d’este trabalho que todas as
difflculdades foram vencidas, sem que pelas condições technicas do traçado fosse onerada a futura exploração d’este
caminho, e sem que ao mesmo tempo o seu custo total cres
cesse n’estes 33:850”,90 ao ponto de que pela sua influencia
o preço kilometrico nos 120 kilometros entre o Porto e o Pi
nhão venha a elevar-se a cifra superior a 30:000^000 réis.
Com effeito, sendo nos primeiros 64:298”,60 o custo mé
dio kilometrico de 32:614^457 réis, bastará que nos 56 res
tantes até o Pinhão aquelle preço se conserve inferior a réis
27:000^000, para que a media geral seja inferior a 30:000^000
réis por kilometro.
Ora é isto mesmo que com toda a confiança se póde asse
gurar pelo conhecimento do terreno que o traçado tem de se
guir, e o que ao mesmo tempo o projecto elaborado pelo sr.
engenheiro Francisco Maria de Sousa Brandão auctorisa a pre
ver, quando se lhe appliquem os princípios geraes do traçado
e de construcção seguidos no actual projecto, e mesmo amplia
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dos no que se refere a raios de curvas, reduzindo-as ao mí
nimo fixado.
Póde fazer-se isto sem inconveniente para a exploração e
com grande vantagem para a construcção, porquanto ali se
não dão conjunctamente as difficuldades de planta e a dos for
tes e extensos traineis.
Segue-se a margem do Douro acompanhando-o na sua in
clinação geral, e torneando com pequenos raios os contrafor
tes que atormentam o seu curso.
Esta 2.a parte atravessa como a l.a terrenos muito po
pulosos, extremamente ferteise muito cultivados; é toda comprehendida no districto do Porto, corta os ricos concelhos de
Penafiel, Lousada, Amarante, Marco de Canavezes e Baião, e
atravessa na seguinte ordem as freguezias de Novellas, de
Bostello, de Santo Thyrso, de Meimêdo, de S. Pedro de Ca
bide, de S. Paio de Oliveira, de Alhayde, de S. Salvador de
Real, de Castellões, de Santa Eulalia de Constança, de Santo
Izidoro de Tentosa, de Santa Marinha de Fornos, de Santo
André de Rio de Gallinhas, de S. Martinho de Soalhães, de
S. Romão de Paredes de Viadores, da Mesquinhata e de Santa
Leocadia.
Vae pois esta parte do caminho de ferro do Douro, e antes
de entrar definitivamente no valle do Douro, servir directamente concelhos conhecidos pelas suas riquezas agrícolas e
commerciaes, e também por serem muito populosos. Vè-se
pois que em toda a extensão da variante pelo valle do Sousa
os serviços prestados por este caminho de ferro são muito
importantes e frequentes, como o prova a necessidade que
houve de collocar estações a distancias aliás pequenas.
É isto o mais possível em abono de um caminho de ferro,
cujo fim principal, segundo muitos, seria só attingido, quan
do, chegando ao Pinhão, elle podesse servir o importantíssimo
commercio dos vinhos do Douro, todo o commercio de im
portação e exportação das províncias do Douro e Traz os Mon
tes, e quando finalmente desse logar á creação e rápido des
envolvimento da industria mineira n’esta ultima província,
pela facilidade e barateza dos transportes.
N.°78—Julho—Tomo VII

22
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Esta 2.a parle é a mais accidentada de todo o traçado, e isto
pelo motivo de se ter de cortar duas linhas de agua principaes, o rio Sousa e o rio Tamega, antes de se entrar no
valle do Douro. Ao mesmo tempo, á proporção que o traçado
se approxima do rio Douro, as linhas de agua de ordem infe
rior tornam-se mais frequentes e profundas.
Ainda n’esta parte, como na primeira, os valles seguidos e
as divisórias atravessadas são as mesmas que no ante-projecto,
salvo variadas modificações tendentes a evitar em parle ou
complelamente as diíliculdades que n'aquelle se davam.
O traçado segue as margens do rio Sousa até Meimêdo,
onde, desviando-se e dirigindo-se para a direita, segue o valle
do ribeiro de Sampaio, confluente d’aquelle, até atravessar
com um tunnel de 9i0 melros de extensão em alinhamento
reclo a divisória entre o Sousa e o Tamega no silio denomi
nado Tapada de D. Luiz.
Alem d’esla divisória o traçado segue a margem esquerda
do ribeiro de Oliveira, confluente do rio Odres, até o kilometro 19 da 2.a secção, d’onde começa a seguir a margem direita
do rio Odres, até que em 2:300 metros da 3.a secção o corta,
seguindo depois sempre a margem esquerda, que larga só ao
atravessar o rio Tamega de que aquelle é confluente.
O rio Tamega é atravessado com uma ponte-viaducto de
ferro (systema de viga continua de rotula) que tem 5 vãos e
uma altura maxima abaixo dos carris de 56"‘,59.
Atravessado o Tamega, o traçado segue o rio de Gallinhas,
confluente que se une muito perto do Tamega com um outro
denominado rio de Ovelha. Segue a margem esquerda d’esse
ribeiro sem nunca o cortar, indo atravessar a divisória entre
o Tamega e o Douro na maxima depressão entre as duas ser
ras da Aboboreira e da Eira, no sitio denominado Encambaliados. Ha ahi um tunnel de 1:320 melros de extensão.
D’esse ponto em diante o traçado acompanha a vertente da
margem esquerda do ribeiro de Nogueira e segue-a até en
trar definitivamente no valle do Douro.
A vertente seguida é excessivamente aspera e cortada por
fundas ravinas, o que obrigou a adoptar alguns viaductos im
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portantes em substituição de aterros de formação difficilima,
por serem de grandes altura e por exigirem grandes muros
de supporte.
As condições geraes a que se procurou satisfazer no tra
çado foram as seguintes, que por se conhecerem as difliculdades com que havia a lutar, foram mais latiludinarias do
que na l.a parte já apresentada:
1. ° Não admittir raios de curvas inferiores a 300 metros.
2. ° Não ultrapassar a inclinação de 0,015.
3. ° Não admittir inlervallos rectos entre tangentes inferio
res a 100 metros.
4. ° Na quebra de traineis admittir o mesmo limite.
As condições especiaes d priori estabelecidas foram as se
guintes:
1. ® Atravessar as duas divisórias da tapada de D. Luiz e
dos Encamballados com túneis não superiores aos do ante-projecto e em alinhamento reclo, diminuindo-se comtudo as trin
cheiras de avenida, e abaixando-se na dos Encamballados a li
nha do projecto, de fórma a diminuir sensivelmente a altura
dos viaductos.
2. ° Atravessar o Tamega no ponto bem escolhido do anteprojecto, evitando comtudo o tunel de 724m,40 que ali se lhe
seguia immediatamente, e sem augmcntar a altura da ponte
nas avenidas, conservar comtudo alinhamento recto em horisontal não inferior a 490 metros.
3. ° Procurar o estabelecimento economico das estações em
alinhamentos rectos e horisontaes não inferiores a 400 me
tros, em sitios antecipadamente escolhidos.
As condições geraes foram sempre inteiramente cumpridas,
como adiante se verá.
A l.a condição especial não foi inteiramente respeitada,
porquanto no tunel da tapada de D. Luiz á entrada ha 7m,2O
em curva de raio de 300 metros. Não tem isto porém influen
cia alguma, porque corresponde a um desvio de 0m,087 sobre
o eixo do tunel.
A 2.a condição especial lambem foi quasi completamente
satisfeita, porquanto o tunel desappareceu, ficando unicamente
22.
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uma trincheira de cota maxima de 28m,S5, que por ser em
rocha levou ao estabelecimento, n’este caso mais economico,
de 2 pequenos túneis de 400 metros cada um, dos quaes um
é em curva de raio de 300 melros.
A 3.a condição especial foi satisfeita inteiramenle, como
adiante se verá, salvo na estação de Cahide, que está em de
clive de 0,002, e na de Villa Meã, que está em igual declive.

Desoripção das obras de arte
I
Aqueduotos e pontões

Em rasão do numero e diversa importância dos pequenos
cursos e linhas de agua atravessados, foram projectados differentes aqueduclos e pontões, com as seguintes secções:
Cobertos com lages:
1. °...................... 1 vão de OIU,6XO'U,8.
2. °...................... 1 vão de 0“,8X<“,0.
3. °......................1 vão de l“,0xl",5.
4. °..................... 2 vãos de 0"',8x lm,5.
5. ’..................... 2 vãos de l“,0x2m,0.
6. °..................... 3 vãos, dois lateraes de Om,75 X I"‘,5 e
um central de l”,OX tm,5.

Em arco de volta inteira:

7. °......................1 vão de
8. °......................1 vão de
9. °...................... 1 vão de
IU.°................. 1 vão de
11. °................... 4 vão de
12. °................... 1 vão de
13. °................... 1 vão de

lra,0x ira,0.
l"',0x lm,5.
lra,5Xlm,5.
rn,0x2m,0.
ln,,5x2“,0.
2"',0x2'n,0.
3,u,0 x 3m,0.

Descoberto, carris apoiados sobre longrinas de madeira:
<4.°................................. 4“,0xl“»0.
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Descobertos, rails apoiados sobre vigas armadas:

15. °.................................4m,OX3m,5.
16. °................................. 3m,5x3m,5.
Todas estas obras foram projectadas debaixo das mesmas
regras geraes, no que diz respeito á construcção de alvena
rias. As faces vistas são revestidas de alvenaria de paramento,
que cede logar á cantaria apparelhada nas aduellas de testa,
cordões e dados.
O resto da obra é feito com alvenaria ordinaria. As alve
narias são convenientemente protegidas na parte superior por
chapas hydraulicas. As fundações são de alvenaria hydraulica,
quando a presença da agua no terreno a exige.
As obras só differem quanto ás espessuras das suas differentes partes, variaveis com os vãos.
Em tres casos foi preciso projectar obra descoberta.
O primeiro deu-se na passagem do ribeiro de Arreganha
da, onde a linha do projecto vae pouco alta relativamente ao
fundo do ribeiro, e tantoque se tornaria impossível a construc
ção de um aqueduclo coberto, ainda quando fosse das meno
res dimensões.
Projectou-se um aqueducto de lm,OXim,O, vencendo
os carris este vão, apoiados sobre vigas de carvalho de
Ora,25XOm,25.
As secções de vasão que os ribeiros do Refojo e Nogueira
exigem, e a altura da linha do projecto, motivaram os outros
dois casos de applicação de obras descobertas. O pontão do
ribeiro do Refojo é recto, e tem secção de 4n',Ox 3m,5 de al
tura até a face inferior das vigas. O do ribeiro de Nogueira é
obliquo com secção de 3",5x3n,,5.
Em ambos, os carris são sustentados por vigas armadas for
madas por uma viga de madeira de O,n,3OxO'n,3O abraçada
por dois ferros em T, apertados por cavilhas aparafusadas. O
contraventamento das duas vigas é feito por tirantes de ferro.
N’estas Ires obras, um taboleiro de madeira entre as vigas,
(■•■berlo por uma camada de balastro para evitar os incêndios,
estabelece a continuidade da via.
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II

Pontes e viaductos

Ha n’esta parte, seguramente a mais difficil do projecto de
finitivo do caminho de ferro do Douro, obras de arte impor
tantes, das quaes algumas devem ser consideradas como gran
des obras de arte.
Tres d’eslas obras tèem memória descriptiva e justificativa
especial, e são o tunel da tapada de D. Luiz de 940 metros
de extensão, e situado a 15:660 metros da origem da 2? sec
ção; a ponle-viaducto sobre o rio Tamega de 284'",4 de ex
tensão, e do systema de vigas continuas de rotula múltipla,
com 5 vãos, dos quaes os dois das margens lêem 44m,8 e os
tres centraes 56 metros. As alvenarias e cantarias são de gra
nito, dois dos pilares são levantados no leito do rio e próxi
mos das suas margens, tendo o maior a altura de 49m, 17 aci
ma das fundações e abaixo da viga; finalmente, o grande tu
nel dos Encamballados que tem 1:320 metros de extensão e
está a 13:720 metros da origem da 3.a secção.
Resta pois descrever os viaductos de alvenaria que são sete,
sendo 1 no 3.° lanço, 1 no 2.°, e fmalmente 5 no 3.° da 3.a
secção. Neste artigo de pontes e viaductos com a classificação
de ponte, ha unicamente a do rio Odres de 10 metros de vão
e de volta inteira. Ha finalmente a descrever os dois peque
nos túneis de 100 metros, situados no começo do 2.° lanço
da 3.a secção, e de um lado e outro do viaducto da Alliviada.
A ponte do Odres é projectada com 10 metros de vão e
arco de volta inteira, n’um aterro de 9"‘,1 de cota maxima;
está situada a 2:300 metros da origem da 3.a secção, no ponto
onde o traçado corta o rio Odres, com curva de 400 metros
de raio, n’um trainel de 13m,5.
O projecto d’esta ponte é o mesmo, salvo a altura dos pés
direitos, que se empregou na primeira parte do projecto d’este
caminho de ferro, a 3:700 metros da origem da 1.“ secção,
sobre o ribeiro de Cabeda.
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O vão de 10 metros abrange bem a largura ordinaria do
rio, e a altura de 3 metros dos pés direitos, determinada em
attenção ao vão da ponte, é mais que suíficiente para as gran
des aguas.
Os quartos de cone têem o talude de 45°, com o fim de di
minuir o comprimento da obra de arte, e são nas suas bases
sustentados por muros de supporte da altura das margens
do rio.
0 comprimento da obra é 26 metros, a largura entre tes
tas 4ra,6, e a altura maxima acima do fundo do ribeiro 49m,5.
A abobada tem no fecho a espessura de 0m,65, e 2m,6 nas
impostas. Os pés direitos têem 3 metros de altura acima das
fundações, a espessura de 2'n,6 na parte superior, e resaltos
de O™,2 a meia altura do lado das terras. As fundações apre
sentam sapata de O'n,2, e têem a espessura de lm,0 no encon
tro direito e lra,5 no esquerdo.
Os muros de lesta têem 1 metro de espessura na sua parle
superior, e resaltos interiores de Om,2 de dois em dois metros
de altura. Uma chapa hydraulica de 0ra,05 reveste todo o extradorso e resaltos.
Para apear o simples empregam-se cylindros com areia.
A pedra é bom granito, e a cantaria é empregada unica
mente nas testas do arco, cunhaes, cordão e acroterios.
As fundações são de alvenaria hydraulica.
As guardas são de ferro.
Em todos os viaductos em curva, fez-se recair o effeito da
curvatura unicamente sobre os pilares e encontros, conserservando-se todas as abobadas cylindricas, e com os seus ei
xos normaes á curva.
Por esta fórma, em todos os viaductos em curva, as faces
côncavas apresentam, quando planificadas, as condições do
alçado determinadas para o caso de viaductos em alinhamento
recto.
Em todos os casos, as linhas das impostas têem a inclina
ção geral do trainel em que está situado o viaducto.
Todos têem 4™,6 de largura entre testas, contada na altura
do cordão; lm,2 de espessura nos muros de testa á mesma
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altura, resaltos interiores de O'",3O de dois em dois metros
de altura, jorramentos de 0,n,05 nas faces longitudinaes,
excepto do lado convexo dos viaductos curvos, onde é de
0m,06 para o raio de 850 melros e O"1,07 para o de 300 me
tros; nas faces transversaes e em lodos os casos o jorramento
è de 0m,03; as espessuras de O"1,9 ou 0,n,7 nos fechos dos arcos
de 15 metros ou 10 metros de vão; a espessura de 2’",5 na
parte superior de todos os pilares entre os arcos de 15 me
tros, excepto nas faces convexas nos viaductos em curva, on
de essa espessura é de 2™,63 ou 3 metros, conforme a curva
é de raio de 850 ou 300 metros; a espessura de 2ra,01 no caso
de arcos de 10 metros, exceptuando também as faces conve
xas, onde essas espessuras são de 2m,02 ou 2™,32, conforme
os raios são de 850 ou 300 metros; nos pilares encontros
entre arcos de 15 metros, as espessuras são de 4m,80; en
tre arcos de 15 e 10 metros, todos têem as espessuras de
4™,25 ou 4m,75 conforme os viaductos têem ou não altu
ras que levem á necessidade de contravenlamento; nas fa
ces convexas têem os pilares encontros de 4"’,86 ou 5m,45,
conforme as curvas são de 850 metros ou 300 metros; os en
contros propriamente ditos têem na altura das impostas 4 me
tros ou 3’“,50, conforme os arcos extremos são de 15 metros
ou 10 metros; em lodos os arcos de 15 metros as abobadas
são extradorsadas com um raio de 10,n,5, e nos de 10 com
um raio de 7ra,5, com o fim de diminuir o volume de can
taria, e mesmo para não prejudicar o efTeito geral da prespecliva, em nenhum dos viaductos se empregou cordão á al
tura das impostas; para lodos e em qualquer parte da obra
se projeclaram as fundações em attenç.ão á qualidade dos ter
renos com dois metros de espessura; quando a altura dos via
ductos subiu a mais de 30 metros contraventaram-se os arcos
elevados com arcos arbatidos a 1 s, com espessura de lnl,3no
fecho, e com 5 melros contados no eixo, dos quaes as impos
tas estão n’uma linha horisontal; em todos os pilares dos ar
cos contravenlados, á altura das impostas dos arcos abatidos,
deu-se-lhes um alargamento de 0m,5 nas suas dimensões, fa
zendo-se a ligação com a parte superior por meio de planos
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inclinados a 45°, e conservando-se nas suas faces os jorramentos respectivos; em todos os pilares encontros se fizeram
pilastras de 2ra,5 de largura, com saliência superior de 0m,5,
e jorramento na sua face saliente idêntico ao da face geral do
viaducto.
(Continua.)

MAGHINAS
MAGNETO-ELECTRICAS
DE GRAMME
(Goncluido da pag. 270)

Não esqueça fazer notar, entre os melhoramentos introdu
zidos pelo sr. Gramme nas suas novas machinas para luz, a
construcção do annel central, que é de duas correntes, ou,
como já dissemos mais acima, desdobrado.
Esta disposição tem a vantagem de fazer desapparecer as
faiscas, permittindo ao mesmo tempo augmentar muito o nu
mero das bobines.
Ella permitte juntar em tensão ou em quantidade as duas
metades da machina, e íinalmenle produzir duas luzes distinctas, em logar de uma só.
Tratou-se muito de um problema sem duvida muito inte
ressante, o do fraccionamento da luz electrica. Na realidade
o que restringe muito o emprego da luz electrica não é o seu
preço, que é inferior ao de qualquer outra origem, é porque
o seu brilho immenso acha-se concentrado n'um unico ponto,
e que, deslumbrando de um lado, deixa na escuridão as par
tes que estão na sombra geométrica dos objectos illuminados;
por isso luzes de muito menos poder, mas divididas e multi
plicadas, têem quasi sempre emprego mais vantajoso. É por
estas rasões que o annel desdobrado n’uma machina constitue, debaixo do ponto de vista da illuminação das grandes es
tações, officinas, amphitheatros e salões públicos, um aperfei
çoamento importante.
Uma luz unica é quasi sempre de nenhuma efficacia; duas
luzes collocadas em pontos oppostos do espaço a illuminar for-
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necerão muitas vezes a solução do problema, porque as som
bras geométricas da primeira serão illuminadas pela segunda.
Mas póde-se ir mais longe, e nada se oppõe ao emprego de
quatro luzes com duas machinas.
Ainda não é tudo: o sr. Gramme está construindo machi
nas de cincoenta e de cem lumes, as quaes poderão ser uteis
em muitos casos e permittirão ter umas poucas de luzes para
illuminar um logar; é d’este modo que a nova fundição dos
srs. Heilmann-Ducommun e Steinlen (de Mulhouse) ha de ser
illuminada por quatro lampadas de 50 unidades carcel cada
uma.
Ha já algum tempo a esta parte que a officina do sr. Gram
me se illumina todas as noites com uma unica lampada, e esta
experiencia pratica merece fixar a nossa attenção por alguns
momentos.
A officina compõe-se de uma só peça, aliás uma só luz
não seria suficiente. É quasi quadrada. A luz eletrica acha-se
n’um ponto bastante elevado, e por isso a vista não a encon
tra senão quando de proposito se quer encaral-a. EI la está
n’um globo diffusivo, de modo que não é um ponto luminoso
que illumina, mas sim um globo de uma brancura brilhante,
o que diminue notavelmente a intensidade das sombras, e supprime a opposição tão pronunciada da sombra para a luz que
se observa com a luz electrica ordinaria, e que é um dos
defeitos d’ella. Finalmente, o tecto e as paredes, sem se
rem brancos, o que não é natural acontecer n’uma officina,
são de um pardo claro, como costumam estar no fim de seis
ou oito mezes as paredes que são caiadas; isto effectivamente
é uma circumstancia favoravel, mas que se não encontra na
maior parte dos casos; escusado é dizer que paredes negras
ou muito escurecidas pelo fumo seriam pelo contrario incon
venientes.
i ' W
Em resumo, como a officina de que se trata não foi feita de
proposito para o sr. Gramme, mas sim alugada por elle ao
acaso, e que ella é parecida com muitas outras, póde por isso
admittir-se que em muitos casos uma só lampada é suficien
te, que os operários trabalham com esta luz convenientemente
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SECÇÃO DOUTRINAL
CAMINHO DE FERRO DO DOURO
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EXTRACTÚ DAS MEMÓRIAS DESCR1PT1YAS

2.» E 3.» LANÇOS DA 2.
*

E 3.a SECÇÃO

Entre a estação de Penaflel e a de Mosteiro
(Continuado da pag. 301)

A pedra empregada nas alvenarias e cantarias é de granito,
das localidades das obras. Muitas vezes para as alvenarias, e
mesmo algumas vezes para as cantarias, contou-se com o em
prego da pedra das excavações.
O granito em geral é de grão grosso e de difficil appareIho, mas bastante resistente.
Por motivo de bellcza, de economia de tempo e da du
reza do granito, todas as cantarias são unicamente arestadas,
apresentando as faces salientes, obtidas pelo desbaste na pe
dreira.
Na alvenaria de paramento em fiada, e na de paramento em
aduella, são só desbastadas as juntas e leitos.
N.° 80—Agosto-Tovo VII
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Os cordões e acroterios são apparelhados a pico fino.
Para todas estas obras, a cal vem do Marão, e é bastante
hydraulica, devendo mesmo ser considerada superior á de
Mogofores, empregada nas obras da primeira parle em construcção. Para as obras d’esta segunda parte o custo do trans
porte da cal do Marão é inferior ao da cal de Mogofores ou
Ovar.
A pozzolana empregada em todas as alvenarias hydraulicas de fundação e nas chapas é proveniente dos Açores e
vae do Porto. O cimento empregado é o de Portland e vae
também do Porto.
A areia para umas obras é tirada dos leitos dos rios e ri
beiras, e para outras de boas saibreiras.
Os ferros para guardas vão do Porto.
As madeiras para simples e andaimes necessários para a
conslrucção são tirados dos arvoredos proximos do traçado
e são de pinho e carvalho.
Os mappas seguintes indicam para cada viaduclo a sua dis
posição geral, as suas dimensões principaes, os cubos de materiaes, os custos e as pressões maximas.
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llapiia descriptivo dos viaductos em relação ao seu custo e cubos médios

Designação do viaducto

Extensão
do viaducto

Superfície total
de elevação
do viaducto

Villa Meã..........................................................................................
146"',30
3:237-2,94
126 ,20
Alliviada...........................................................................................
2:901 ,50
150 ,45
Quebradas........................................................................................
4:130 ,17
107, 50
Roupeira...........................................................................................
2:417 ,43
Pala....................................................................................................
151 ,15
4:556 ,99
90 ,80
Ovil....................................................................................................
2:388 ,04
3:598 ,72
Mosteiró......................................................................... *................ 173 ,20

945 ,60

23:230 ,79

Superfície
da parte cheia
em elevação

Superfície
horisontal
do viaducto,
ao nivel
dos carris

Cubo total
dos materiaes
empregados

Cubo
de materiaes
empregados
por
metro corrente

Cubo
dos materiaes
empregados
por metro
quadrado
de elevação
em parte cheia

Cubo
por
metro quadrado
de pavimento
de viaducto

41,508
42,787
62,465
38,790
72,518
54,711
37,548

5-3,368
5 ,908
6 ,156
5 ,274
6 ,605
5 ,895
5 ,015

9,02
9,30
13,57
8,43
15,76
11,89
8,16

1:131,08
913,90
1:526,55
790,65
1:659,46
842,60
1:262,67

672,98
580,52
692,07
494,50
695,29
417,68
796,72

6:072“3,63
5:399 ,84
9:397 ,93
4:169 ,99
10:961 ,08
4:967 ,75
6:503 ,38

8:126,91

4:349,76

47:472 ,60

23:397^517
18:4173190
32:6273240
17:3083539
38:0453716
18:0623310
24:8263764

Custo
do metro corrente
de viaducto

Custo
do
metro quadrado
de elevação
do viaducto

Custo
do
melro quadrado
de pavimento

Custo
do metro cubico
de materiaes
empregados

Cubo
por
metro quadrado
da elevação
total

Custo
por
metro quadrado
de elevação
total

159:928,3
145:936,5
216:864,3
161:009,6
198:780,8
198:924,1
143:341,6

20:685,99
20:152,30
21:373,18
21:891,53
22:926,56
21:436,40
19:662,10

34:767,0
31:725,3
47:144,4
35:002,1
54:719,2
43:244,3
31:161,2

3:852,9
3:410,6
3:471,7
4:150,7
3:470,9
3:635,9
3:817.5

1,875
1,861
2,275
1,724
2,405
2,080
1,807

7:226,05
6:347,46
7:899,73
7:159,89
8:348,86
7:563,65
6:345,80

172:6853276

Cubos médios

Cubo medio de materiaes de construcção por metro corrente doa 945™,6 de viaductos.........................................................................
Cubo medio de materiaes de construcção por metro quadrado de elevação total de viaductos............................................................
Cubo medio de materiaes de construcção por metro quadrado de elevação de parte cheia....................................................................
Cubo medio de materiaes de construcção por metro quadrado de pavimento de viaductos......... «..........................

Custo total
do viaducto

Custos médios

50m3,203
2 ,043
5 ,844
10 ,913

Custo
Custo
Custo
Custo

médio do melro corrente de viaducto....................................................................................................................................................... 182£619réis,79
medio do metro quadrado de elevação total de viaductos...................................................................................................................
7$433 ,47
medio do metro quadrado de elevação em parte cheia...............................................................................................................
21^248 ,57
medio do metro quadrado de pavimento de viaducto........................................
'.................... 39$699 ,95

Custo medio do metro cubico empregado sem distincção de material..........................................................................................................

3,3637

,57
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Via

O numero de carris necessário n’esta parte é para a via direcla 1 1:284 metros, e para as vias de resguardo 439 melros,
e contra carris 386 melros lineares.
Edifioios e suas dependências

N’esta parte do traçado ha 5 estações, 4 de 3.a classe, em
Cahide, Villa Meã, Marco de Canavezes e Mosteiro, e 1 de 4.a
no Juncai.
A disposição das vias directa e de resguardo mestas esta
ções é a mesma já descripta na primeira parte d’este traçado
para as estações de 3.a classe. Ha 3 reservatórios para alimen
tação de machinas e 3 cinzeiros para a limpeza e visita d’ellas
nas estações de Villa Meã, Marco de Canavezes e Mosteiro.
Os caes cobertos e descobertos nas estações de 3.a classe
têem as mesmas superfícies de 96 melros quadrados e 144
metros quadrados que nas da mesma classe já descriptas na
de 4.a classe; ha apenas um caes coberto de 80 metros qua
drados.
A Superfície dos edifícios, nas estações de 3.a classe, no an
dar terreo é de 126 metros quadrados, e, na de 4.a, 78 metros
quadrados.
De cada lado do ediíicio uma extensão conveniente é veda
da para impedir a entrada na via e fiscalisar a saída. Junto a
esta vedação, em corpo separado do editicio, está situada a la
trina para homens e mulheres, occupando a superfície de 20
metros quadrados.
A divisão interior dos edifícios das estações de 3.a classe é
a mesma que na l.a parte, á excepção do annexo onde esta
vam as latrinas, cujo destino é agora para habitação de em
pregados.
A estação de 4.a classe tem apenas õ andar terreo.
Um vestíbulo com communicação para a via, serve ao mes
mo tempo para sala de espera de todas as classes e de com-
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munica^^psrsio^Wlè^apili^^ipEira o gabinete do chefe da
estação. Do outro lado do vestíbulo fica a cozinha e o quarto
docarregâtlnr, tainb®m;eom saíd'a piara a via.
Qiernprégo doA materiaes foi o mesmo que já se apontou
na tj
pàrl@» ’88tei^rt)!iiit®fe
*
*oiioiijoj
«BibfiddA .eonaupog ,ol
tis tamhom^estaipárte^éasas^de guarda e 25 guaritas.
&àteBciipçã0Hiei»aia& ©bdtfiráS
mesma já feita na l.a
partoJdMste-projbctoijlja^Uff situação foi determinada pelas
mesmas rasões que tios gditfrum ha Vi
* parte do projecto.
oom eeoga efiua eslaq eJneJaoqmi oâçBOvoq «aogtriA eb a-.q
■ q asdooqe aen sbiim^u>^y^£&od Èj obnoe oup :■
jvneaeb ebaeig mo aei owhíl ob ovob .eodaed bibcj -s iNa extensão de 29:013"",80

. ys omixoiq tfiioodifl ma Bliimlia .ebnesoíl ob obçbJso A
jcvoq as Biioiib megacni i:n èioaeiovfil .BiiexioT 9 aiosoX eoi"
uoS «siiodifl ■ Considerações'geraesfflmiT ? ! - .
OfirivaboÊQOuboaq sísq eievctoti t.oJa,9bnaaa ,oãiiM .eengr
Attênteíru pabtfòiitprptojeçio defihitivò do caminho de ferro
do DotH’ô'.èqH Object&41eiqfii0 vamo¥(frcupar-nos.
Esta porção do traçado mede 29:013“,80 desde Mosteiró,
fim da S.^tfecção, ató$va1le de Jiigúeiros, principio da 5.a
secçJo-Biiaadj msgiBm fib e.oi9 ..aílIabcbiO «niiBlff bIIÍV «smèfl

Atravessa', pela ordem per que vâb indicadas, as freguezias
de Ancedfe, Santa €ruz,f-fc<iThomé, Santa Marinha e Frende,
pertencentes•atf'C>cmcelho'de-Bâião, disti,icto do Porto, seguin
do-se Barqueiros, Villa Juzã, Santa Christina, Cidadelhe e Oli
veira, ' pertencentes -ao^oóncelho-âe fMesfio Frio, dislricto de
VillaíiBdaUiaigiepois FhHlePãGè'fogueiros, pertencentes ao
concelho1 Mo^PeWíRegnap também districto de Villa Real.
Basta teto1 simptesienumeríção das freguezias atravessadas
para WTeodnlveoèr qiiedèãtiêB^ikilometrois de caminho de
ferro serão de extrema vantagem pãba Uma região eujit riqueza
agriçold'èidedodpsi6bnhe«ída.;u)9n ó s9o:p;!àl)t u ■ ■ '
Seínotarmos porém tquo as quàlro estações projecladas
fresta parte sprão de fácil oommunicaÇão com povoações im
portantíssimas (teuma ® outra margem do Douro mais nos
convenceremos’ da benefica influentíia d’ésta linha sobre o des-
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envolvimento da riqueza deuina^pulação-laboriosaeintelligenteo 9 srfnisoa e 6òà oludiJae'/ ob obd oiJuo ofl .oSíçia
A estação das Caídas, de Aregosv situada. 00 centrp-.do;con
celho de Baião, favorew.á.as.povpaçõeaide AncedauCampello, Sequeiros, Abbadia, Loureiro,,5a^aiÇruz,ieícd'iiqdas da
margem direita do Domjo^eWSKejftpelos sens^cenjaes e;tnadeiras, alem do excedente iw.cado de,gado$m.ensai emSanta
Cruz. Corresppnde na margemusquerdado Qouroaoetrtremo
dos concelhos de Sinfãeç e Rwewíle^ e âca. defronta das Caí
das de Áregos, povoação importante pelas suas aguas medicinaes, e que sendo já hojçmjjjtg concorrida nas epochas pró
prias para banhos, deve de futuro ter um grande desenvol
vimento.
A estação de Rezende, situada em Riboura, proximo aos
rios Zezere e Teixeira, favorecerá na margem direita as povoa
ções de S. Thomú<;S?ffli^Mítrtilt»íIrfrâmsda Ribeira, Entreaguas, Mirão, Frende, etc., notáveis pela producção de vinho,
castanha e outros fructosfj.np.nuirgqmifsquecdaiferá defnonte
Rezende, cabeça dç ponraprfiíki,© upp^dasrpjjiticipaiesi povoa
ções d’aquelles,sitios. ;1O:U£ obem obsçsii ob oir/ioq c.’^
A estação do Bernardo íavorecwáBarqueiros. Mesão Frio,
Rede, Villa Marin, Cidadelhe, etc., da margem direita, alem
de Barrô, Villar, partp^á.^naiqjai^pHprM.logaqegfjá-dOiConcelho de Lamego^/tpdft«n<(j^jvqlip.&la..sftKCíU9neifi ,dbs seus
fructos, e pela abuodan^Br®dWfç3P<)àfeyiftbQ e^gunstcereflS-o sdlabsbiD «fiíiiiandD siucS .«sol filliV «epwupua oí
A estação das Caldaside.MolledojfeénafioiaRáj alem da,po
voação d’este nome e que >.é notayefepelaB sua^aguasliFOntellas, Oliveira, Sediellosi, çí&dnBBi marge«ií4iiwtã’.a»Penajoia,
Samodães, Cambies, Ang®reZH;;Avõfifti0'iC»rí(a(mina-da mar
gem esqijprda, tudo noiarçLpeia^Qdufl^otdOíXinboycereaes
e fructps, dp exçellentç.fljUialidpdPrgGJflsv emoaixe ob oêaoa o
A estas considerações é necessãriojuntatíqlwiiOiiproloDgamento d’esta linha até piPinhão enjnais tardo-IíiItcz até a
fronteira, é de per si justificação bastante doesta parte do ca
minho de ferro do Douro, attenta a imperiosa .necessidade
de facilitar os transportes dos productos, qué hoje são ava
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riados e, por vezes, perdidos pelo rio, cujas condições de
navigabilidade se tornam successivamente menos satisfactorias.
?ón9ín no eir.ni obeçeit o ob,v
Será pois um melhoramento importantíssimo para aquella
região a execução d’este caminho de ferro, e muito augmentará a riqueza publica com esse auxilio dado ao commercio e
á agricultura, aopassò que as idéas de progresso inoculandose facilmente sdbre populações'até hoje quasi privadas de
meios de communicação, poderão facilitar o desenvolvimento
intellectual e moral de indivíduos, cuja actividade tem dado
áquella região o grau de prosperidade compatível com o es
tado de quasi abandonomin que se acharam até hoje.
Devemos portaritoicontar cota resultados satisfactorios da
influencia do caminho de ferro sobre esses povos já de si intelligentes e laboriososv,i jgq». >
.
A exploração d’esta linha não necessita porém esperar taes x
resultados para ser florescente,:ha de sel-o desde logo, por
que para isso lhe-basta o estado aclual da região que atraves
sa, e o custo relativamente baixo por que deve sair a sua construcção.
E a proposiio d’esta ultima drcumslancia, devemos dizer,
que nos orçamentos tanto d’esta secção como da seguinte con
támos com a elevação1 de.salarios, produzida pelo grande nu
mero de obras que simultaneamente se acham e hão de achar
em construcção.
n oikw ulqxo lede.
O traçado, saindo da estação de Mosteiro, desce rapida
mente até ficar á altura pouco superior á das maximas cheias
do Douro, cujo valle segue constantemente pela margem di
reita, tendo para isso deivencer os’contrafortes que servem
de divisórias aos affluetaes iffleste rio e as ravinas que são lei
tos dos mesmos affluentes.-m
1
A disposição dos contrafortes aconselha a seguir com o tra
çado o mais baixo possivek por isso que é então que os accidentes do terreuoiqe tornam menos pronunciados.
Procurámos vencer as difiiculdades, adaptando ao terreno
o traçado mais conveniente em ordem a evitar grandes obras
de arte, sem prejuízo das condições geraes do mesmo traçado;
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em alguns casos porém não foi isso possível, e tivemos de re
correr a passagens em tunnel ou viaducto.
Afastámo-nos em todo o traçado mais ou menos do anteprojecto, tendo sempre em vista ascondições geraes seguintes:
1. ° Não admittir raios de curvas inferiores a 250 metros.
2. ° Evitar quanto possível as fortes inelinaçõeSiOp'
1
3. ° Não admittir, entre tangentes de curvas epUsentidos
contrários, alinhamentos rectos inferiores a 100 metros.
4. ° Na quebra dos traineis não admittir iMervallos inferiorésa tâOàMtrosJ i i.iuo ,aoíd)ivibíji eb Icioíh o Jeujaellmc
5. ° Evitar quanto possível as pendentes em sentido con
trario ao da maior tracção, e por conseqúencia procurar ape
nas seguir a inclinação do valle do Douro ou da linha das maximas cheias conhecidasvidoe o riai t>b odniínsa ob eíjíisuP,-.
E com relação a condições especiaes sujeitámo-nos ás se
guintes!'! • ffláaoq i.Jióicjícjh oãn cduil eletfb OBÇBiolqxa /
1. ° Evitar, sendo possível, os tunneís em curva;
2. ° Adequar o traçado ao economico estabelecimento de
quatro estações em locaes approximadamente designados, a
saber:
.osyrnr
Caídas de Aregos, Rezende, Barqueiros e Caídas de Molledo.
Todas estas condições foram satisfeitas com vantagem, aindaque as terraplagens são importantíssimas, especialmente no
l.° lanço, d 9 rnsilai; oa eJflomt.onRilumie aup esido ob cie
Isto porém tem cabal explicação no facto de estar o traça
do no l.° lanço ainda muito alto
*
fe portanto terem de ser cor
tados os contrafortes em grandes trincheiras seguidas de grandésiat^KWl cloq f>tí]9ífit)Jn6j<no:) tmgoe allev ojua .oauoO oL
A l.a condição geral foi completaínente satisfeita, não se
admittindo mesmo esse limite sdnãonoscásosem qtie isso dá
vantagens reconhecidas, economicanlentu oonsideradas, sem
prejuízo, já se vê, para a exploração:!i ■ b oSjiaoqgib /
A 2.a condição gerai tambemíoi satisfeita, nãó havendo se
não uma inclinação de 13 millimetros nbprincipio da secção,
e uma de 9 millimetros no fita®.-ifI• 1» 26 Tnirc -omrm xrrí
A 3.a condição geral foi lambem muito attendida, mas não
podemos deixar de admittir um alinhamento inferior a 100
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metros entre curvas em sentidos contrários. É o alinhamento
n.° 53, que tem apenas 87a',63, e que não poderá ser augmentado sem grande prejuízo do perfil.
A 4.a condição foi completamente satisfeita, havendo sem
pre, entre os traineis de inclinação qualquer, um patamar
muito superior a 100 metros.
A 5.a condição não foi inteiramente satisfeita, poisque as
duas únicas inclinações fortes que ha nesta secção são exactamente em sentido contrario ao da maior tracção.
O declive de 13 millimetros no principio da secção é con
dição essencial para que, baixando rapidamente o traçado,
o colloquemos mais ao abrigo das grandes trincheiras c ater
ros. Alem d’isso, situado na proximidade da estação de Mostei
ro, concorrerá para diminuir a velocidade aos comboios que
entram n’essa estação dirigindo-se para o Porto, e servirá
para ganharem velocidade rapidamente os comboios que sain
do d’essa estação se dirijam para a Regoa ou outra das esta
ções seguintes.
E com respeito ao declive de 9 millimetros é elle inevitá
vel, a não querermos ou destruir a povoação do Salgueiral,
ou passar o valle de Jugueiros em aterro enormç.
Alemd’islo, não e inteiramente prejudicial para os comboios
que se dirijam para o Porto, por isso que desde a estação da
Regua já têem elles certamente adquirido velocidade que lhes
facilite aquella subida, que demais não é muito extensa.
Das condições especiaes só a primeira não foi inteiramente
satisfeita, se bem que considerámos impossível evitar o tunnel
da Passada da Murta, unico que é em curva n’esta secção.
Tem cllc porém apenas 25 melros de extensão em curva de
280 melros de raio, o que quer dizer que ô effeilo da curva
tura é pouco importante.
Todos os outros tumieis são em alinhamento reclo, e as es
tações foram projectadas em locaes muito convenientes.
O traçado, partindo da estação de Mosteiro, onde se liga á
3.a secção, desce rapidamente, como já dissemos, para o valle
do Douro até altura pouco superior ás maximas cheias d’este
rio e segue depois esse valle até o fim da secção, vencendo
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os affluentes do mesmo rio e os contrafortes que os separam
por meio de aterros, excavaçõese obras de arte mais ou me
nos importantes.
• fflinq ob osiujoaq ohm; 3 r r?
D’esses affluentes do Douro os mais notáveis são os rios
Teixeira, 0 Zezere e Reymonde, Portozello/Iiàranjal, Beocas
e Penedo da Viola. O primeiro é passado brwponte de um só
vão de 12 metros, os outros são1 vencidos' oom pontões de 4
metros por4'ffieittosp iul oup eoiibl geõçcoilaf.i
ecob
Não são porém estas as obras dedrte má« importantes: ha
um viaducto de pedra no sitio denominado dashArefeis Altas,
destinado a vencer uma grande depnessão;de terreno que
pouca importância tem como linha de agua.
ot :■
Caso analogo se dá no ribeiro de Sefmenhat d qual, tendo
mínima importância coma linha de aguá, exige comtudo um
viaducto que foi projectado de ferro1.' oibid
*;
.cas
1
O viaducto das Areias Altas é consequência forçada da al
tura a que se acha 0 traçado em relação ao Vajle do Douro e
necessário para evitar um aterro cuja execução seria difficilima, e para a quál seria preciso enorme omprestimo, que ou
havia de ser feito em rocha, ou obtido a distanciaque não con
viria.
tnooo insts mo íotiougnl ob ellcv 0 i.8í,:q íi0
Dos contrafortes temos primeirocutó Riboura,mpassagem
do qual é ainda aggravado pela convêhiencia' de estabelecer
por aquellcs sitios a estação denommada<dMnRezendei De
pois ha as denominadas fragas doLcmreirô.'eiPassáda.da Mur
ta, onde os accidentes do terreno sõ0>'45cf fortes í& Ião re
petidos, que se torna difficilimo^perigo&issimo para qual
quer, por mais experimentado quoeseja, iriatàlgbnsídospoucos pontos accessiveis. São fragasmscorregadiaseaprumadas,
com fundos córtes, como se fossem pequenos válles, offerecendo saltos de dezenas de metros de altura; Estas fragas que
contituem um contraforte importante, sãoAencMas em tunnel
em alinhamento recto, seguido de um pdqueni© tunnel em cur
va. Este ultimo não poderia ser bviiadO'lsem cairmos na ne
cessidade de enormes muros de supporte.n 0029b
?
A fraga da Passada da Murta é com elfeito uma das mais
aprumadas e tão escorregadia ella é, que os barqueiros a te
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mem, porque muitos avepturando-se a passal-a têem caído
ao rio e encontrado ^li^mofte... gt) og</ f
Alguns outros coptçaTortes obrigaram ao emprego de cur
vas de pequeno raio ; mas procurámos sempre adaptar o tra
çado ao terreno em ordem a obter a maxima economia, sem
prejuízo d^s condições tecjinicas.do mesmo traçado.
Não acompanhámos.os estudo? Acampo de toda esta sec
ção, o nosjo trabalho começou depois do kilometro 12, tendo
até ahi diipgido os estudos o epgenheirq Francisco Perfeito
de Magalhães,- que actualmente sè acha na construção da 3.a
secção.
• sd oq(J L o<
A auctofidade de tão illustrado collega é para nôs garantia
mais do qde sufficiente para que possamos asseverar que em
toda esta áfecção não será fácil melhorar sensivelmente o tra
çado.
g ..............................oêçoea e ebui mii
Ainda assim, não temos a pretensão de pensar que esco
lhemos o melhor pbVsU^', 'jftênas ásãèVerâmos que da com
paração de vários reconheéSflênfóy/ííB exantié attento e minu
cioso do terreno, resultou este projecto cujas vantagens so
bre o ante^ojecto são manifesta?., ,,, , ,|Ofnnq oví
81 .............................. o?íi6l-obnireo£
i f .........Qbras de arte
81 ....................... j... o?ut.'olisop oó
18 .......................... 0Ê?398 s eboi mH
Aquedueto e pontões

,.
oqylc d ,
Segundo, a importância das diversas pequenas linhas de
01IE1 u 0
i,
agua atravçssàdás, ássím foram projectados aqueductos e pontões differ^itès.'' "
oiifiu o/
Os typos“aqiié éssàs obrasse subordinaram são os seguintes:
V .............................. OÊÇ092 e sbol méí
Aqueductos-eobertos coni lages:
l.°................ iogilwirdeoi^Ou^^âboupE 08 obo! oA
•

••••••••»• U

IuUj

uu 1

«> X

V.1 vãÍR^Ò6.^

f tJ •

5. °.... L::: ■ 1 vão dfe^® ^^,8. n"‘,;
6. °.... í......... 1 vão de lu',0x ln‘,,Oíik

oH
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Pontões com arcos de volta inteira:

7. °
8. °

obínifioôíio o on o
1 vão de 2m,0X2m,0.
» goiiuo enoglA
1 vão de 4m,0 x 4n',0.
)i6i ònoopoq ob 3B

Do 4.° typo ha:
No segundo lanço
............. 6
No terceiro lariço............................... 3;
S i Nd quaHó tàhçbynh PbWÓP............. 1 d|2on o .obv
Em toda a secção........................ ~Í3
í. sb oBQii
98 •JíiomlBpbi oop TWpdlfigsM eb
Do 2.° typo ha:
No primeiro lanço........... ii ..... i i>t>ubi4or.n ic !
No segundo lanço..........,.uiílu. 4in ob <!;
No terceiro lanço......... 3
Em toda a secção............................. 5
q ■ ■
laloiq b çofíiei obu fíàWfi sbajA
Do 3.° typo ha sómente 1 no terceiro lanço.
Do 4.» typo ha 3 no primeiro
(l niZ ob oãçnsq

Do 5.° typo ha: ‘
No primeiro lanço......... X..'.'. ?iy.ôj°%9jn6 0 3í‘'

Nq segundo lanço............................... 12
No terceiro lanço.....'... IQ........... 11
No quarto lanço..........................
18
5Í
Em toda a secção..................
Boóinoq 3 ojoubonpA
Do 6.° typo ha:
o
»t
• • movib esb BioffBJioqíiH BDbnnueE
No primeiro lanço........... ,......... .... 3 .
«Olaub&KIlG.ÍObStWO-iq fflcaoi mi886 ee6DBg3SV6llB BUgE
No terceiro lanço,. 1........................ ...2 «... . -.
.
v
gfltíEH911llj g‘10t
No quarto lanço................. ,................. 2
, n
i§98 àq dfig fflçiBtfroiõuua 98 86iao àseso onpxjioqvj go
Em toda a secção................... 7
aegfcl fiioo eoliadoe-eplouboup .
Ao todo 80 aqueductos cobertos com lâges.
"t
' I ■■l eob/í: .................. "
Do 7.° typo ha:
No primeiro lanço (Lazarim),............. 1
No segundo lanço (Poço), T................ 1
Em toda a secção............................. 2
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Do 8.° typo ha:
No primeiro lanço (Portozello, Laranjal
e Beotas)........................................... 3
No segundo lanço (Penedo da Viola e
Zezere...........
<0003 9b
qUart0 ]anç0 (Reymonde) .......A ,
3ifl9£ulfi19j%£sr>djinil

-rn» ob BifcW?

,

sí> bOUW we

™tr wmqoJ^b-ma

Ao todo 8 pontões com arcos de volta inteira.
Todas estas obras foram projectadas segundo as mesmas re
gras geraes, no que diz respeito á construcção das alvenarias.
As faces vistas sScfrèvestidas de alvenaria de paramento,
cxcepto nas aduellas de testa, cordões e dados. (
0 resto da obra é feita com alvenaria ordinaria.
As alvenarias são convenientemente protegidas na parle
superior pot- chapas hydraulicas.
As fundações são também de alvenaria hydraulica em lo
dos os casos em que a presença da agua no terreno o exige.
mo asm ,oJo9i oinarnsflailfi me megiio eu ux« Idb b BOflTGítp
5229 9«p 6 IfigOÍ Èb 6Í00612mn01Í0 fitat
cfUaoqmi a oSbaoa ob eedíiirec iai mc/yb oípcímam Binsdfli
.
i,
Pontes e viaduotos
M nir qh fiislíli fijlOV ôb 20Q1G 70 Q 2QÍ)^ÍínÍl 20BV

Ha n’esta secção apenas a ponte sobre o rio Teixeira, o via
ducto das Areias Altas, e a ponte-viaducto da Sermcnha.
Com relação a esta ultima, cujo custo foi orçado cm réis
74:647^093, nada dfpèVrtos n’este logar, por isso que é objecto de memória especial; trataremos portanto apenas da ponte
sobre o rio' Téi^bító, e dò viaducto das Areias Altas.
A ponte sobre o rio Teixeira é formada por um vão de 12
metros de abertura, sendo este vão limitado por arco de volta
inteira de 6 metros de raio e pés direitos de 8 metros acima
da sapata das fundações, as quàes leem de altura apenas 0"',3
de um lado c <>”’,? do odW. 'qK88B^
.OÍlDiiHt. j, ’1/OU
A natureza granítica do terreno torna muito facil o eslabelecimento d’csla obra, que não podendo ser reduzida sem dei
xar de offerecer vasão sufficiente, não pôde dispensar um vo
lume considerável de granito.
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As suas espessuras no fecho, e nos pés direitos foram de
terminadas pelas formulas de Ponceíet, adoptando para os pés
direitos umjorramentode0ra,05, que parece acceitavel, attenta a altura d’elles.
Os aterros adjacentes são limitados por quarto^ de cone,
e por esta fôrma as testas são também limitadas lateralmente.
O cordão superior das testas fica a rn,88 acima do extradorso da abobad|jfli fiJ{^ gf) g031„ ra09 89ÕJnoq 8 0

Sobre o cordão assenta uma gradede ferro formada de pru
mos de ferro fundido com cruzetas de ferro forjado.
Esta ponte, cujo custo foi orçado em 6:400^053 réis, fica a
*,
12:132"
13 da origem, no alinhamento recto n,° 30 e parte
da curva n.° 29 (a qual tem 1:000 metros de raio),je em ram
pa de 5 millimetros. Estas circumstancias nada influem sobre
a obra e serão facilmente satisfeitas^m .que a obra deixe de
ser feita como se ellas não tivessem logar.
Outro tanto não succede com o viaducto das Areias Altas, o
qual fica a 361”,20 da origem em alinhamento recto, mas em
declive de 0,013, e esta circumstancia dá logar a que essa
mesma inclinação devam ter as linhas de cordão e impostas.
Este viaducto é formado de 4 vãos de 15 metros, sendo es
ses vãos limitados por arcos de volta inteira de 7.'" ,5 de raio
e pés direitos de alturas que variam entre 3m,9 e |$ra,90 aci
ma das fundações ■ ' 0
0
jJ|o*
oSr?619n
Estas são fáceis de estabelecer, encontrando-se rocha firme
a pè^eHa^
jKjoeqae fihqmsm eb
A adopção de quatro vãos não tem aqui inconveniente, por
duas rasões: primeira, porque a quantidade de.agyas que se
reurie n’aquella depressão de terreno é sempre ipsignificante;
segunda, porque ainda assim, o pilar central não correspon
de à maxima depressão, ficando portanto um espaço por onde
as aguas podem facilmente passar, sem haver necessidade de
abrir-lhes novo caminho.
A projecção de viaducto n’esta localidade tem cabal justifi
cação, não só no enorme aterro que elle é chamado a substi
tuir, mas na quasi impossibilidade de obter empr,estimo, a
não ser que se faça para isso excavacão em rocha dura. Alem

2. 3$
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d’isto a proximidade do granito de boa qualidade torna facil
e èiidnomica a execução d’esíá dbra.
Empregámos as formulas de Poncélet para determinar as
espessuras iío fecho e pés direitos, e tendo conservado n’esta
obra o typo das outras de igual natureza d’esta linha, julgânio-nóS dispensados de entrar em mais detalhada descripção.
Ò cusifó d’esta òbra foi orçado em 13:705(5994 réis.
sujjis no 016191) gT, gT õbao/ai
íb eôq ô cura slt 8; f
mugifii emiz6fn Z .airw ■ eokivi ■ m . m i
>.
c o t86Jeoqmi aeb rmílrv, -.<■ <»•. m 8
SttfrÓB dè sustentação

í,i,riq'ó afrieo eob lo/.m.or. nugi' i o iti "8 níi • l i, .
Em algumas localidades foi indispensável projeclar muros
de sustentação», cuja espessura foi sempre calculada pela for
mula de Foy.
.m;, I ■’ : .
Estes muros attingem um volume total de 33:517m3,77, con
stituindo portanto >verba importante do orçamento, apesar de
terem sido projecíados de pedra secca.
dio- lóqqij.

••03 oilom loq

,

•Ogol C OÊJOClIZf) fi Sgilil.O 9Lip P
IV

al> frfôe iidimí m r

i

‘

Tunneis

Ha n’ésta sécção prdjêctados tres tunneis: de Iliboura, do
Loureiro'e. da Passada da Murta. Todos elles têem de ser
abertos etíi grãhito duro, e, segundo todas as probabilidades,
por tal fórma compacto e unido, que se torna muito dispen
sável o revestimento.
Po/ fórma què, èinbord réconheçamos ser arriscado suppor
a cdíflplétdTádhçao de revestimento, não duvidámos comtudo
partir d’essa hypothese, convencidos de que apenas teremos
de attèndér a algufn pequeno fragmento que tenda a destacarse erri lí/tuífê de fenda p'roduzida pelos tiros de mina. Adoptaremos o systçma de ataque já usado em outros tunneis
d’esta linha, começando por uma galeria correspondente á
parte mais alta da Secção, e seguindo-se depois o ataque cor
respondente ao arco, e finalmente a parte respeitante a pés
direitos.
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Entretanto o exame de todas as cii^umstançias aprdvejtaveis, feito no acto da
dos detalhes, da mesma execução. .
Em todo o caso o ataque sera feito simujianjeaménte pelas
duas bòcas em todos elles.
1 ! f '*
j
°
j
.
..
ii A oh «inJm» >r.b .ouvi c Ti!1
A secção adoptada para typq e a piesipa dps outros tunneis
d’esta linha. É formada de uma abobada de volta“inteira de
2ra,5 de raio e pés direitos curvos de io“, lo de raio na altura
ra de 3 metros acima do nivel dos carris. A maxima largura
de tunnel é pois de 5 metros á altura das impostas, e a altura
no feixo é de 5m,5 acima dps.çarri^. .^.$ltpra sobre o eixo' do
carril é de 5m,34, e a largura ao nivel dos carris é de 4“«,4.
0’este modo a secção livre acima tchbtíiwl domctirtósiéTle
24“«,2O. Abaixo d’este nivel, a parte pccupada petó bdlastro
e valletas lateraes tem a secção de 4“«,9b.
-Yo! nb im
Pôríahto a 'seó^CpitdWbfl^loiwjeiíBeíiiPdaiSê^ffiiím
N’estas circaimstancias o^oiurnein oxta^riepia^e Stl^vl3
por metro corrente, se não tivoÁseiittfe <tóflítendw tii,!ffregcrlaridades a que obriga a extracção a fogo.
Tomando para isto a correeçãu de ‘/ao que se suppbe sufficiente, o volume a extrahir será de 27m3,46 por metro cor
rente.
eisnnirT
Os productos de excavação em^jqél^er^çqpduzidos para
o exterior em wagonetpp
de carris
de 0“,6 de largura até ps/íqgaçgs
conve

nientes.
» ,
raro olimn Êíiioi ttó aup ,obmu o ojasqmop smac
.?
Trataremos agora de cada um d’estes tuimeis pmespecial.
O tunnel de Riboura tem 80 naqtpQ^^ex,^^ entre ps
perfis a 41:800 e 11:880 ni^y^Q^g^

rectoe rampa de 5 millimetífcw, 9g9íil00V(<
\ .
O seu volume total de excavação é
c°tas das trincheiras adjacentes sao de 1WMlP
á saída.
..., (
-,L,pBjC
fiaateXE o >o- c'
Justifica-se principalinente pelít,pjítppe^.a'^p terreno e pelo
enorme deposito que daria a excavação em trincheira.
O seu custo foi orçado em 5:863$638 réis,.
Pertence ao segundo lanço d’esta secção.
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0 tunnel do Loureiro tem 330 metros de comprimento en
tre os perfis a 15:380m,52 e 15:74Om,52 da origem, é em ali
nhamento recto e rampa de 5 millimetros.
0 vbhftóé tòtal de excavação é de 9:061m3,80, e as cotas das
trincheira^ adjacentes são 16m,03 á entrada e 44m,55 á saída.
Osèu riástà fôí orçado em 21:024$852 réis.
Justifiça-se, não só pela natureza do terreno, mas também
pela impossibilidade de adaptar ao contraforte que elle atravessí'curVa de ram comprehendido nos limites estabelecidos,
sem que a dónstrucção se torne dispendiosissima e a explora
ção das mais perigosas.
0 tunnel do Loureiro é seguido de outro de 25 metros de
comprimento, em curva de raio de 280 metros, e a mesma
rampa de 5 millimetros.
Este pequeno "tunnel tem o nome derivado da fraga que
atravessa, fraga muito aprumada e que daria uma trincheira
inadmissível do lado do monte, se se pretendesse passal-a
em córte^qna gc gfiboi gebeomeí: ffloiyg >
0 seu volume de excavação é de 606mc,50 e as cotas de en
trada e ssíd^são de 13m,5 a primeira e 4 4“,5 a segunda.
0 seu custo foi orçado em 2:193$367 réis.
tGiieuBra 6iae'b tò iBemoè b oiafhsquc /
Obras accessorias
O£,i,iniOG-.07 .... .OQfiBÍ • niomnq oTI
Os typos adoptados ifeste caminho de ferro para passagens
de nivel são os seguintes:
1. ° De 8 metros, com cancellas para estradas reaes.
2. ° De 4 metros, com cancellas para caminhos públicos
muito importantes.----- • —
3. ° De^metrps^sem cancellas para caminhos pouco imPort3Bte&nqoaq 36 tmp Bieq oiaBggeaen ?
4. ° De,2 rpetTos, sqm;í¥mcella para servidões particulares.
As cancellas são da maxima simplicidade e inteiramente
iguaes ás que foram projectadas para as outras secções.
Em toda esta secção haverá:

Passagens de 1 .a classe........................ 7
Passagens de 2.a classe........................ 6
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Passagens de 3? classe........................ 5
Passagens de 4.a classe............... ..
4
Altendeu-se aos desvios de caminhos, sendo calculadas as
expropriações e terrenaplagens respectivas.
O mais importante desvio é o da estrada marginal do Porto
á Regua na extensão de 980 metros.
Suppozemos haver enrelvamentos em todas as arestas dos
taludes dos aterros, bem como nos regos que ao longo dos
taludes levam as aguas recebidas na corôa dos aterros.
0 comprimento a enrelevar é, por esta forma:
No primeiro lanço ...____
8:360"’,0
No segundo lanço.................. 7:261ni,9
No terceiro lanço.................. 7:200m,0í d ob fiqm
No quarto lanço,,................ 8:900m,0
G iiedwiilJ BfflO fine Total ......... *31:721 c,O '

Também suppozemos serem semeadas todas as superfícies
dos taludes dos aterros, fazendo-se até plantações convenien
tes para melhor consolidação d’elles, quando expostos ás
cheias do Douro.
A superfície a semear é, d’esta maneira:
No
No
No
No

primeiro lanço........... 70:391 ““J^O
segundo lanço........... 57:441m<í,63
terceiro lanço........... 49:824m’,00
quarto lanço............. 59:363mi,OO
■
Total........... 237:019m(i,83

Projectaram-se lambem canos de rega e syphões nos sitios
onde isso se torna mais necessário para que as propriedades
sejam damnificadas o menos possível. Ha necessidade d’estes
canos e syphões no primeiro e segundo lanços.
Nas trincheiras superiores a 40 metros de altura, onde se
reduziu a largura entre valletas para diminuir o volume de
excavação, foram projectados pequenos muros de alvenaria
ordinaria para conter o balastro.
N.“ 80- Acosto - Tomo VII
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Ha d’esses muros um comprimento de:
No primeiro lanço......... 4:760 metros
No segundo lanço........... 4:320 metros
No terceiro lanço........... 3:560 metros
No quarto lanço............. 3:840 metros
Total.................. 46:480 metros
l. ■

■

---------------------

No alto dos taludes das excavações do lado do monte foram
projectadas, bem como de cada lado da linha nas trincheiras,
pequenas valletas collectoras das aguas, para que estas não
possam prejudicar os taludes e a linha.
Os comprimentos das valletas são n’esta conformidade de:
.cb icug mu sb ia , • inai
No primeiro lanço............. I4:540m,00
No segundo lanço............... 43:O6Ira,9O
No terceiro lanço............... 14:280m,00
No quarto lanço.................. 13:950m,00
Total................. 55:831m,90

■ab oriiyoiq EricJuo o, msim/le c ,■ i..
Não foram projectadas vedações ao longo da linha por se
julgarem desnecessárias;.serão porém fechados os recintos
proprios das estações.
As vedações serão então formadas, como nas outras sec
ções, de pequenos muros sobre os quaes assenta uma grade
de madeira.
Edifícios e suas dependencias

N’esta secção haverá quatro estações de 3.“classe, a saber:
Caídas de Aregos, Rezende, Bernardo ou Barqueiros, Caí
das de Molêdo.
A situação dos edificios em relação á linha foi estabelecida
sempre, bem como a das vias de resguardo, em ordem a con
ciliar, quanto possível, as conveniências do serviço com a eco
nomia.
Em cada estação haverá um caes coberto e latrinas fóra,
como é de uso.
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O recinto destinado ao serviço das estações será vedado por
fôrma que se torne facil a fiscalisação da linha e seus adjuntos.
Tendo conservado os typos adoptados já neste caminho de
ferro para os edifícios das estações, nada diremos sobre a sua
descripção. No mesmo caso se acham os caes e latrinas.
N’esta secção projectámos quatro casas de guarda nos sitios onde a distancia das povoações impede os empregados
de irem a suas casas nos intervallos do serviço, tendo tam
bém em consideração o auxilio que elles podenh prestar ás
partidas volantes de trabalhadores durante a exploração.
Conservámos para ellas o mesmo typo já adoptado n’esta
linha.
n nbnpiq
Projectámos vinte guaritas para esta secção, nos locaes on
de se torna mais necessário a permanência de um guarda.
A proveniência dos materiaes a empregar para os edifícios
d’esta secção é a mesma que para as differentès obras de cada
um dos lanços, por modo que para os edifióiòácjtíe ficam den
tro dos tres primeiros, a alvenaria e cahtaria provirão das
proximidades da linha, e a cal do Maráo. E para os que ficam
dentro do quarto lanço, a alvenaria e cantaria provirão das
proximidades do terceiro lanço, e a cal de Campeã.
Para todos, a madeira de pinho da terra provirá das pro
ximidades da linha, emquanto que a madeira de Flandres,
ferragens, etc., terão de ser compradas no Porto, e transpor
tadas pelo Douro até o local da obra.
■ ' 'i'
' ,
A areia encontra-se facilmente nos affluentes do Douro.
gflioaobnoqob «mera 9 BoiofLtba
Via

1' ..éeesfo i ti - ií’I?9 GiJGup èiovsd oijçaoe
O numero total de carris é de:
A
oh ,,n..
Na via directa................................ 8:410
Nas vias de resguardo.................
298
Em contra carris...........................
62
Na totalidade........... 8:770

«aeni Ji .*>
(Continua.)

■. »oo oso mo s mveri ó-oeias tf:
S5.
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SECÇÃO NOTICIOSA
Macliinas <le escrever.—Estas inachinas têem sido muito
bem recebidas na America, onde já funccionam milhares d’ellas, cmquanto que entre nóè, e mesmo em toda a Europa, são por assim dizer
desconhecidas.
Os inventores Cott tfScholl contrataram com a firma Remington Jf Sons
a fabricação de 25:000 das suas machinas.
Exteriormente parecem-se com as machinas de costura, e compõe-se
de um teclado de quatro ordens correspondendo cada tecla a uma letra.
A c|jsposição d’estas teclas torna a manipulação mais commoda do
que a de um piano, de modo que em muito pouco tempo se adquire fa
cilidade em maneja-las.
N’estas machinas póde empregar-se papel de qualquer largura enlre
8 e 20 ceptimetros, e de um comprimento qualquer até o minimo dc
25 millimetros, e póde escrever-se sobre papel de qualquer qualidade,
assim como também sobre os invólucros de cartas.
As vantagens que apontam os inventores são as seguintes : ,
1. ° Leitura facil pela perfeição com que são formadas as letras de
modo que desapparecem todos os defeitos que tem a letra raanuscripta
e que tornam diflicil a sua leitura;
2. ° Maior rapidez, por isso que se podem formar 30 a 60 letras por
minuto, emquanto que com a penna se não escrevem mais de 15 a 30,
e d’aqui resulta que um bom operador póde substituir dois escreventes;
3. ° Mais descanso, por isso que se póde trabalhar empregando uni
dedo qualquer, e com o corpo n’uma qualquer posição, desapparecendo
assim as doenças motivadas pela penna, taes como paralysia dos dedos,
enfraquecimento da vista e fadiga;
4. » Gommodidade, por isso que a machina está sempre prompla para
o serviço, evitando-se os inconvenientes que tantas vezes apresentam as
pennas e a tinta;
5. " Economia, visto, como já se disse, poder um operador fazer o
trabalho de duas pessoas.
Estas machinas de escrever são principalmente recommendaveis para
os tachygraphos, que podem passar a limpo as suas notas em metade do
tempo que geralmente empregam; para amanuenses que podem copiar
rapidamente osescriptos oíliciaes; para editores e auctores, aos quaes esta
machina póde prestar um grande auxilio; para oradores na preparação
dos seus discursos; para correspondentes de negociantes, bancos, etc.,
por isso que esta machina fornece copias, podendo obter-se qualquer
numero d’ellas desde 2 até 25, o que por si só é sufliciente para dar a
este apparelho bastantes applicações.
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SECÇÕES ENTRE ERMEZINDE E 0 PINHÍO NA EXTENSÃO DE 118:812"’,40

EXTRACTO DAS MEMÓRIAS DESCRIPTIVAS

(Continuado da pag. 343)

5.“ SECÇÃO

Na extensão de 25:5OO“,OO

Considerações geraes
A 5.a secção do caminho de ferro do Douro tem a extensão
de 25:500 metros comprehendidos entre o valle de Jugueiros e o do Pinhão.
Esta porção de traçado é toda comprehendida no districto
de Villa Real, e corta os concelhos de Peso da Regoa, Sabrosa
e Alijó, atravessando, pela ordem por que vão indicadas, as
freguezias de Jugueiros, Peso da Regoa, Poyares, Covelinhas,
Goivinhas, Covas, Goivães e Casal de Loivos.
26
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Deve dentro em pouco ser completado este troço de cami
nho de ferro, pelo seu prolongamento até Arrueda.
De todas as secções até agora estudadas, é sem duvida esta
a que atravessa terrenos mais importantes pela sua riqueza
agrícola e a que apresenta probabilidades mais accentuadas de
florescente exploração.
Seria o complemento indispensável do caminho de ferro do
Douro, se este caminho fosse destinado somente a pôr em re
lações fáceis, promptas e seguras o grande centro commercial do Porto com a região vinhateira por excellencia.
Seria por si só justificação bastante d’este caminho de fer
ro, se as outras secções não atravessassem já uma zona cuja
producção agrícola, população, commercio e riqueza mineira
se acham lambem em condições muito lisonjeiras para a ex
ploração.
Aos que desconhecem aquella parte do nosso paiz, aos que
ignoram as difliculdades sempre crescentes da navegação do
Douro, parecerá a via fluvial um concorrente perigoso; para
esses o caminho de ferro pelo valle do Douro terá importân
cia problemática ou será tido talvez por inútil.
A via fluvial tem com efferto servido para os transportes
de todos os productos, apesar dos sacrifícios e tentativas que
por longos annos se têem feito para estabelecer vias terrestres.
Bem longe porém de desanimar com esse facto, sem nos
determos na apreciação das causas que o têem produzido, e
admittindo que o Douro é a unica via actual de communicação com o Porto (porque de facto a estrada não offerece me
nores perigos), decidir-nos-hemos pelo caminho de ferro, sem
receio da concorrência do rio, desde que notemos o sem nu
mero d.e barcos que todos os annos se perdem e de vidas e
fazendas sacrificadas pela carência de outros meios de trans
porte.
E se juntarmos a esta circumstancia as péssimas condi
ções em que o vinho, principal producto d’aquella região, é
transportado, as avarias que esse producto soffre pela impos
sibilidade de se exercer rigorosa fiscalisação sobre os barquei
ros, e finalmente a especie de jugo imposto aos proprietários
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e negociantes pela gente intolerável do trafego do rio, nenhu
ma duvida poderá restar sobre o papel importantíssimo que
este caminho de ferro é chamado a desempenhar. Assim o
consideram os proprietários do Douro, assim o poderão jul
gar todos aquelles que quizerem ter idéa exacla do que dei
xámos indicado.
E não se pense que ha exageração quando se diga que a
navegação do Douro em nada prejudicará a exploração d’este
caminho de ferro, embora a extensão d’este seja um pouco
maior do que o trajecto pelo rio.
No baixo Sena, onde a navegação se faz em circurastancias
tão favoráveis que o custo dos transportes não excede um
cêntimo por tonelada e por kilometro, o caminho de ferro não
teme a concorrência da via fluvial, e luta sempre com extrema
vantagem. E se bem que no baixo Sena a maior somma dos
transportes é no sentido ascendente, o exemplo é mui frisante,
pela comparação entre as condições de navigabilidade, as
quaes são para o Douro extremamente desvantajosas.
Mas quando este exemplo não bastasse para desviar receios,
poderíamos citar o que se passa, por exemplo, no valle do
Loire, onde, de Orleans a Tours e a Nantes, o caminho de ferro
transporta mais de 300:000 toneladas de mercadorias, dei
xando ao rio apenas 123:000 toneladas. E as difficuldades da
navegação do Loire são certamente menos notáveis do que as
que offerece o Douro. Lá a instabilidade do leito é obstáculo
serio a vencer; aqui a impetuosidade da corrente, as repetidas
quedas por entre penedias horríveis, e, por vezes, a pequena
quantidade de agua, são perigos muito mais para receiar, es
pecialmente em vista dos sinistros frequentes, que nem a pe
rícia dos melhores mestres póde conseguir evitar.
O paiz vinhateiro do Douro terá pois n’esta secção de cami
nho de ferro um melhoramento importantíssimo, e é de es
perar que o beneficio prestado áquella região seja de futuro
largamente compensado pelo desenvolvimento agrícola e commercial que a facilidade de communicações traz sempre comsigo.
Alem de que, é de crer que novas vias secundarias, ligando
26.
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este caminho de ferro com as principaes povoações das pro
víncias atravessadas, venham mais tarde a estabelecer essa
facil circulação de pessoas e mercadorias, que é a condição
essencial do progresso material e o symptoma mais pronun
ciado da vida, do desenvolvimento intellectual e da prospe
ridade dos povos.
A província de Traz os Montes especialmente será d’est’arle
elevada á altura a que lhe dão direito a fertilidade do solo, o
genio trabalhador dos seus habitantes, e, como consequência,
o estado florescente a que tem chegado, apesar do atrazo las
timoso dos seus meios de communicação.
Nos 25:500 metros que são comprehendidos n’esta secção,
nunca o traçado sáe do valle do Douro e margem esquerda,
tendo por isso de vencer os contrafortes que servem de divi
sórias aos affluentes d’aquelle rio e as ravinas que são leitos
d’esses mesmos affluentes.
Conservando quanto possível o traçado pouco acima das
maximas cheias, conseguimos vencer essas difficuldades da
maneira mais vantajosa, evitando grandes trincheiras e ater
ros; por isso que, quanto mais altas forem a linha de rasante
e o traçado, mais pronunciados se tornam esses accidentes do
terreno.
Contornar os contrafortes, adaptando-lhes as curvas mais
convenientes, foi marcha geralmente seguida, e nos casos em
que isso seria impossível ou inconveniente, foram projectados
tunneis.
Afastámo-nos em todo o traçado mais ou menos>do anteprojecto, tendo sempre em vista as condições geraes seguin
tes:
1. ° Não admittir raios de curvas inferiores a 250 melros.
2. ° Considerar quanto possível como limite de inclinação
dos traineis a de O^OW por metro.
3. ° Não admittir, entre tangentes de curvas em sentidos
contrários, intervallos inferiores a 50 metros.
4? Na quebra dos traineis não admittir intervallos inferio
res a 100 metros.
° Evitar quanto possível as pendentes em sentido contra
5.
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rio ao da maior tracção, e por consequência procurar apenas
seguir a inclinação do valle do Douro ou a da linha das maio
res cheias conhecidas.
E com relação a condições especiaes, sujeitámo-nos ás se
guintes:
1. ° Atravessar a Regua em tunnel, evitando por este modo
expropriações dispendiosissimas e a ruina de uma'parte da
povoação.
2. ° Fazer a estação da Regoa o mais proximo possível da
ponte sobre o Douro.
3. ° Passar os valles do Corgo e do Pinhão em alinhamen
tos rectos.
4. ° Adequar o traçado ao economico estabelecimento de
mais tres estações em locaes approximadamente designados, a
saber, Covellinhos, Ferrão e Pinhão.
Todas estas condições foram satisfeitas com vantagem em
relação á tracção e terraplenagens.
Com respeito á primeira condição geral, conseguiu-se evi
tar o limite marcado até o angulo n.° S4, a 20:600 metros da
origem; ahi o emprego de curva d’este raio, e outra de 300
metros logo em seguida, teve a vantagem de evitar dois tunneis que, sem isso, não poderiam ser dispensados. Esses dois
tunneis têem no ante-projecto a extensão total de 197m,5 com
trincheiras adjacentes de mais de 20 metros de cpta.
Depois, só empregámos esses raios nas curvas para a pas
sagem do Pinhão, mas já no ante-projecto havia ahi sido re
conhecida a necessidade do emprego d’esse raio, e se anteriormente ao rio Pinhão apresentámos uma trincheira maior
do que a do ante-projecto, em compensação obtivemos para
a ponte um alinhamento recto, que nos permitte empregar vigas de ferro com vantagem e segurança.
A segunda condição geral foi plenamente satisfeita; ha ape
nas tres pendentes superiores a O"1,003 por metro, uma de
0m,007 á saída da estação de Covellinhas, uma de 0"‘,006 á
saída da estação da Regua e, outra de 0ra,009 no começo da
secção, e por necessidade de ligação com a secção anterior.
A primeira nenhum inconveniente póde ter pela sua situa
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ção; a segunda, já provámos que era inevitável quando tratá
mos da 4.a secção, e já lá dissemos que no ante-projecto ha
via a mesma pendente, acompanhada de um perfil péssimo.
A terceira condição geral foi também plenamente satisfeita,
e só em casos muito excepcionaes nos approximámos d’esse
limite.
O mesmo dizemos com relação á quarta condição geral.
Com respeito á quinta, nem sempre foi possível preenchel-a.
Alem do declive do começo da secção, temos mais: um á saí
da da estação da Regua, e que nenhum inconveniente tem para
a tracção, vista a sua situação, poisque servirá para dar al
guma velocidade aos comboios que sáem, e diminuil-a aos
que entram na estação; um em 400 metros a começar a 8:200
melros da origem, e que sendo apenas de 0m,0025 nenhuma
importância merece; outro á saída da estação de Covellinhas
e que ê até vantajoso para a tracção, attenta a sua situação;
outro finalmente em 1:200 metros a começar a 20:680 me
tros da origem. Este ultimo poderia ter alguma importância,
attenta a sua extensão, se fosse forte; é porém apenas de
0m,0025 por metro, e por isso pouco poderá vir a influir so
bre a tracção. Alem de que não poderia elle ser eliminado
sem termos de passar a Caxuxa com os tunneis de que faltá
mos ha pouco; houve com eíleito necessidade de elevar na
Caxuxa a linha da rasante, para esses tunneis poderem ser dis
pensados completamente, e, para se evitarem depois os incon
venientes que resultam da elevação demasiada da rasante, ti
vemos de baixal-a novamente.
As quatro condições especiaes foram satisfactoriamente
preenchidas.
A Regua é passada em tunnel e assim desapparece a trin
cheira enorme com que no ante-projecto (de que não nos pa
rece facil achar melhoria), seria cortada a rua de Medreiros com
excavação de 11 m,78 no eixo; e essa trincheira prolongar-se-ia
depois por mais 200 metros, oílerecendo cotas de 15 metros.
Na rúa de Medreiros haveria necessidade de uma passagem
superior; a estrada real da Regoa para Villa Real teria de ser
desviada, e só o poderia ser em péssimas condições, e final
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mente teria de ser arrasada uma parte importantíssima da
povoação.
Bastaram estas considerações para fazer conhecer à priori a necessidade do tunnel. O exame do terreno confirmou de
pois plenamente a impossibilidade de o evitar em condições
vantajosas.
A estação da Regua fica muito próxima da ponte'sobre o
Douro, em local perfeitamente proprio para isso, e em fácil
communicação com a estrada marginal.
Sem fallarmos da impossibilidade (economica pelo menos)
de collocar essa estação no valle de Jugueiros, porque é ella
evidente para todos os que têem alguns conhecimentos technicos e da localidade, diremos comtudo que a estrada mar
ginal dará facil accesso á estação para todos os povos, para
os quaes esta ficaria mais próxima no valle de Jugueiros, e
ao mesmo tempo serão largamente facilitadas as communicações com o rio, e consideravelmente beneficiados os povos da
margem direita do Douro, alem de Lobrigos, Poyares, Prezegueda e tantos outros da margem esquerda, importantes
pela sua riqueza agrícola.
As duas ultimas condições especiaes foram também satisfactoriamente preenchidas, como se vê do exame das obras projecladas e do perfil obtido.
O traçado partindo do valle de Jugueiros, onde se liga
com a 4.a secção, atravessa esse valle na sua menor largura,
passa a Regua em tunnel, e chegando proximo da ponte do
Douro, approxima-se mais d’este rio, cuja margem esquerda
continua a seguir até o Pinhão, vencendo os affluentes do
Douro e os contrafortes que os separam, por meio de aterros,
excavações e obras de arte mais ou menos importantes.
Dos affluentes os mais notáveis são o Corgo e o Pinhão,
os quaes atravessámos em pontes de ferro, e depois o Ceira e
Covellinhas, que são passados em pontes de pedra de um só
arco.
Dos contrafortes temos, depois d’aquelle onde se encontra
a Regua, a Pedra Caldeira c Crãstro, os quaes passámos com
pequenos tunneis, alguns outros que obrigaram ao emprego
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de curvas de pequeno raio; mas procurámos sempre quanto
possível adaptar o traçado ao terreno, em ordem a obter a maxima economia, sem prejuízo das condições technicas do mes
mo traçado.
Este nosso trabalbo, apesar de feito com o máximo cuidado,
e embora resultante do exame de muitas tentativas feitas no
terreno, poderá talvez em um ou outro ponto ser susceptivel
de melhoramento, aindaque pouco notável, o que se verá no
acto da construcção.

Obras de arte
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Aqueductos e pontões
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Segundo a importância das diversas pequenas linhas de
agua atravessadas, assim se projectaram aqueductos e pon
tões differentes. Os typos a que essas obras se subordinaram
são as seguintes:
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Todas estas obras foram projectadas segundo as mesmas
regras geraes, no que diz respeito á construcção das alvena
rias.
As faces vistas são revestidas de alvenaria de paramento,
excepto nas aduellas de testa, cordão e dados.1
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O resto da obra é feita com alvenaria ordinaria.
As alvenarias são convenientemente protegidas na parte
superior por chapas hydraulicas. As fundações são também
de alvenaria hydraulica em todos os casos em que a presença
da agua no terreno o exija.
Totas estas construcções são inteiramente similhantes ás
obras empregadas nas outras secções d’este caminho de ferro.
*íi 6137 98 aop o JoveJoii oouuq auptíbuifi jjJiTjmfiiodlam ob

II
Pontes e viadnotos

Ha n’esta secção apenas a ponte-viaducto do Corgo e a
ponte do Pinhão. sep iQq
*
Com relação à primeira pouco diremos n este logar, por
isso éjue é objccto de memória especial; com respeito á se
gunda será ella tratada, aqui um pouco mais detalhadamente.
iT!F16(lÍblOdlJ8 98 861dO 86889 9Up 6 80q(t 80 .8.9)09’1 'U’!
Ponte-vladuoto do rio Corgo
9ifli
A ponte-viaducto do Corgo é formada por tres tramos de
ferro em viga recta e de rotula. 0 tramo central tem 50 me
tros de vão, e os dois extremos 40 metros cada um. Os tres
tramos são ligados. A viga assenta sobre apparelhos de fric
ção, dos quaes um é fixo e os outros moveis por meio de ro
los de ferro fundido.
Estes apparelhos são assentes sobre a cantaria do coroamento nos pilares, ou nos apoios extremos, sobre a da base
da respectiva camara.
Os apoios são constituídos de alvenaria e cantaria, sendo o
emprego d’esta ultima limitado ao estrictamente necessário,
em consequência do preço da cantaria ser muito elevado.
Dos pilares o mais alto tem Í7m,4.
A altura das vigas é de 6 melros, a distancia entre os seus
eixos é de 4 metros.
A estiva é situada por modo que a parte superior dos banzos fica ao nivel da parte superior dos carris.
Os passeios lateraes são formados pelos banzos superiores
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das vigas e âúgmentados com uma parte sustentada por con
soles.
Ha um contraventamento inferior para assegurar a inteira
estabilidade do systema.
Na memória descriptiva e justificativa especial se encon
tram todos os cálculos que serviram de base ao projecto, bem
como as medições e orçamento.
O custo d’esta obra foi orçado em 50:150^251 réis.
Ponte do rio Pinhão

Uma das mais difiicéis passagens da parte do caminho de
ferro do Douro que constitue esta secção é sem duvida algu
ma a do rio Pinhão.
Á foz d’este rio corresponde uma volta muito arrebatada
do Douro, o qual estreita lambem pouco depois. Em conse
quência d’isso as cheias do Douro elevam-se n’essa foz a uma
altura muito considerável, tendo comtudo pequena velocida
de. Uma grande parte da povoação e alguns dos mais impor
tantes armazéns são submersíveis pelas mesmas cheias, fi
cando comtudo ainda tuna parte notável ao abrigo d’ellas.
Difficil se torna, senão impossível, evitar a povoação, passando-lhe ao lado do monte, por isso que á medida que o tra
çado se elevar, mais sacrificado será o perfil ás necessidades
impreteriveis da planta.
Pelo lado de jusante lambem não conviria levar o traçado
por fórma a evitar a povoação, porque d’essa maneira, sem
beneficio sensível para a planta, sacrificaríamos o perfil con
sideravelmente.
No primeiro caso haveria um augmento notável de trinchei
ras e necessidade de elevar a rasante, o que, alem de tornar
mais altos os pés direitos da ponte, seria inconveniente para
o serviço da estação, poisque maior difficuldade se encontra
ria em ligal-a com o caes do Douro; no segundo caso, cairía
mos em um aterro enorme ou em viaducto de grande exten
são e de péssimas fundações.
Em afribos os casos, a despeza augmentaria muito em re
lação á que teremos de fazer com a obra que projectâmos, e
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as condições technicas do traçado não seriam melhoradas; a
economia a fazer com expropriações não compensaria as despezas produzidas pelas novas difficuldades que se creariam,
e a necessidade do emprego de curvas de pequeno raio sub
sistiria sempre, a não ser que se pretendesse fazer aqui obras
que não teriam justificação n’este caminho de ferro.
E, seja dito de passagem, pelo facto de se cortar uma parte
da povoação, não perderá ella a importância que para nós de
ve ter; ali hão de afíluir sempre os vinhos e outros productos
agrícolas de uma e outra margem do Douro, e se até hoje
aquella povoação servia como que de armazém onde se re
uniam esses productos para esperarem occasião opportuna
de embarque, d’aqui em diante não deixarão elles de ir ali
procurar o caminho de ferro, a importância d’aquella povoa
ção continuará a ser devida à Provezende, Celleiros, Villarinho de S.Romão, Favaios, Sabrosa, Valenea, Ervedosa, Pes
queira, Negorello, Sontello, Casaes, Varges, Trovões e tantos
outros povos de um lado e outro do Douro.
A passagem do Pinhão já tinha sido mui cuidadosamente
estudadaóio ante-projecto, e os distinctos engenheiros que fi
zeram esse estudo reconheceram que seria indispensável não
só empregar curva de 250 metros de raio, mas ainda cortar
uma parte da povoação.
Levados á mesma convicção, já pelos estudos a.que proce
demos, já pela anctoridade dos illustres collegas a que nos
referimos, entendemos comtudo que seria conveniente passar
o rio com um pequeno alinhamento recto e concordar esse
alinhamento com o antecedente e subsequente por meio de
curvas d’aquelle raio.
Foi o que conseguimos com um pequeno sacrifício do per
fil, augmentando a trincheira anterior á ponte.
Da adopção d’este traçado resulta-nos a possibilidade de
empregarmos um tramo de ferro, o que é de extrema vanta
gem n’uma localidade onde a cantaria só poderia ser obtida
por um preço elevadíssimo.
Ao mesmo tempo das próprias trincheiras, que serão aber
tas em schisto, provirá a pedra para a alvenaria dos muros
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das avenidas. Estas terão uma extensão bastante grande, es
pecialmente do lado da povoação, a fim de evitar quanto pos
sível expropriações mais custosas.
Forçados a dar passagem ás estradas e caminhos que ha de
um lado e outro do rio, projectámos abrir essas passagens
nas avenidas, escolhendo para isso os pontos mais convenien
tes, não só para os caminhos já existentes, mas ainda para as
estradas que de futuro venham a estabelecer-sè, atravessan
do o Pinhão no local onde estão já construídos os encontros
para uma ponte; isto é, muito a montante da obra que projectâmó£,í!MíniJr
III

Tunneis

Ha n’esta secção tres tunneis: o da Regoa, o da Pedra Cal
deira e o do Crastro.
Já n’outra parte d’esta memória nos occupámos da justi
ficação de cada um d’elles, resta-nos portanto fazer aqui a
sua descripção especial, depois de termos apresentado as con
siderações sobre o seu modo de execução que possam consi
derar-se geraes, attentas as condições communs em que se
achanòi.
,oiii9mioii9qu« i
Todos elles tèem de ser abertos errr schisto; esta rocha po
rém, que na Pedra Caldeira parece offerecer dureza e resis
tência grande, na Regoa e Crastro será provavelmente branda
e atacavel pelos agentes atmosphericos.
Aindaque não procedemos a sondagens que nos mostras
sem com exactidão a natureza geologica dós terrenofe, por isso
que taes sondagens embora muito uteis, seriam incompatíveis
com a urgência d’este estudo, alem de em vários pontos se
rem impraticáveis, parece-nos indubitável que o aspecto ge
ral do terreno e o exame das excavações já praticadas em uma
on outra margem do Douro, podem levar a presumpções in
teiramente admissíveis e de todo o ponto verdadeiras, tão
manifesta é a disposição das camadas de sedimentação da
rocha e tão concordante essa disposição em ambas as mar
*
gens.
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Seja-nos licito portanto, soccorrendo-nos á inducção, con
cluir o seguinte:
1. ° Que o tunnel da Regoa, bem como o do Crastro, serão
abertos em rocha branda de schisto, atacavel pelo ar e humida
de, e que exigirão por isso revestimento em toda a sua ex
tensão.
2. ° Que o tunnel da Pedra Caldeira será aberto em rocha
dura, inalterável ao ar e dipensando por isso revestimento.
3. ° Finalmente, que só no tunnel da Regoa teremos de lu
tar com alguma pouca agua.
Teremos pois a considerar tunneis com revestimento e lunneis sem revestimento.
Tunneis com revestimento

Posto não possa estabelecer-se com toda a confiança eàpriori um systema unico de ataque para obras d’esta natureza,
parece-nos que devemos preferir aqui o systema austríaco a
outro qualquer„|l,j h,,! aon-BJaoi ,2911à'b nm sbea eb ofiosaft
Este systema, modificação do methodo inglez, reune as principaes vantagens d’este e do methodo belga. Consiste, como
é sabido, no seguinte:
Abre-se primeiro ao centro e superiormente, uma galeria
de mina ordinaria, cujas paredes lateraes e do fundo se sus
tentam, se é necessário, por blindagem conveniente.
Um pouco atrás profunda-se essa primeira galeria, abrindo
uma segunda que também póde ser blindada. Em seguida
abre-se uma terceira profundando ainda a segunda até a parte
inferior da secção total, e a blindagem d’esla terceira faz-se
por fónna que os caixilhos sirvam de apoio aos das galerias
anteriores. ■ < mt» ob nmli5 <000)29 9)29'1) fiÍ9ÍI93JllJ fi ÍÍI09
Depois abrem-se duas lateraes e superiores, servindo de
apoio á sua blindagem os caixilhos das duas primeiras.
E finalmente, completa-se a secção escavando as duas late
raes e inferiores, as blindagens das quaes se apoiam no cai
xilho da terceira.
A construcção do revestimento effeitua-se de uma vez, e os
simples movem-se parallelamente a si mesmos. Este systema,
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como se vê, tem blindagens distinctas para as differentes ga
lerias, e presta-se por isso a dispensar parte da blindagem,
sempre que se possa aproveitar essa circumstancia.
Isto succederá, por exemplo, quando a obliquidade das ca
madas de schisto for tal que de um dos lados da excavação
não haja o menor receio de desmoronamento.
Alem d’isto, este systema presta-se a uma boa disposição
do trabalho e, portanto, a rapidez e economia na construcção,
uma vez que as galerias avancem progressivamente, guardan
do entre si distancias convenientes e constantes.
Parece-mos muito util no nosso caso applicar este systema
com leves alterações, entretanto as circumstancias especiaes
que na pratica se apresentarem serão o melhor fundamento
para a escolha definitiva dos detalhes do methodo a empregar.
Em todo o caso o ataque dirigir-se-ha das extremidades
para o interior de cada tunnel, effectuando-se para isso poços
nas bôcas, se necessários forem, para que a abertura do tun
nel não fique dependente da das trincheiras adjacentes.
Não nos parece porém que haja necessidade de poços, attendendo á pequena extensão d’essas trincheiras e dos pró
prios tunneis.
A secção que adoptámos para typo, é a mesma dos outros
tunneis d’esta linha.
É formada por uma abobada de volta inteira de 2m,5 de
raio, e pés direitos curvos com raio de 15m,l5 na altura de
3 melros acima do nivel dos carris.
A maxima largura do tunnel é pois de 5 metros á altura
das impostas, e a altura no feixo é de 5m,5O acima dos carris.
A altura sobre o eixo do carril é de 5m,34, e a largura ao
nivel dos carris é de 4™,40.
D’este modo a secção livre acima do nivel dos carris é de
24“’,20; Abaixo d’este nivel a parte occupada pelo balastro e
valletas lateraes tem a secção de lra,i,9o, portanto a secção to
tal do tunnel será de 26m%15.
Tomando para o revestimento as mesmas dimensões que
já foram adoptadas era outros tunneis d’esla linha, teremos
que 0“,50 será a espessura da abobada acima das impostas,
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e que os pés direitos terão espessura crescente de O"’,50 a
0,m80 a partir das impostas até o nivel dos carris.
Abaixo d’este nivel as fundações terão O'n,9O de altura e
r',60 de espessura, comprehendendo já o guarda balastro e
valleta lateral.
0 volume total de alvenaria por metro corrente é de
10mc, 19, sendo 4mc,32 para a abobada e 5mc,87 para pés di
reitos, fundações e valletas lateraes.
0 volume de excavação por melro corrente seria de 3'6mc,22,
se fosse possível reduzil-o ao da alvenaria mais o da secção
livre; como porém haverá necessidade de alargar a escava
ção, já para mais facilidade da construcção, já para o escora
mento do terreno, se elle por si não se sustentar, já finalmente
por ser impossível excavar segundo um molde exacto, não
podçremos deixar de admittir uma correcção, que supporemos de ‘/ao.
Fica a final o volume de excavação por metro corrente igual
a 38m3,03.
As galerias primitivas terão uma secção de 2™,0 x 3in,0, o
que dá um volume de 6“3,0 por metro corrente.
0 tunnel da Regua terá de comprimento segundo o eixo da
linha 304m,30 em recta e em rampa de 5 millimelros, a cota
de excavação á entrada será de 5m,91, a 935m,70 da origem, á
saída a cota de excavaçíb será de 15m,79, a 1:240 metros da
origem.
Á entrada do tunnel ha hm muro de socalco sustentando o
terreno que está 5 metros mais alto; esse muro fórma com a
linha um angulo de 132° 15', portanto, ou havemos de cortal-o,
sacrificando um pouco a segurança das casas próximas^ e fa
zendo parle da abobada a descoberto, ou havemos de augmentar o compHmento do tunnel quanto baste para não ser
cortado o muro (o que augmentará a extensão da abobada a
descoberto), ou finalmente havemos de fazer a entrada do tun
nel enviezada, segundo o citado muro.
D’estas tres hypotheses só a ultima nos pareceu admissí
vel, embora conheçamos as difficuldades que na construcção
se encontram no córte das pedras para uma abobada obliqua.
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Nada justificaria com effeito a construcção de uma parte da
abobada a descoberto; a economia, se a houvesse, não seria
cousa attendivel, e a discordância entre a configuração do
terreno e a obra feita faria sempre notar esse defeito.
Projectámos pois a entrada do tunnel obliqua. E para não
fazermos enviezado senão um pequeno annel do revestimento,
fizemos recto todo o resto, excepto a parte que o liga com o
annel enviezado.
Se para este adoptassemos o apparelho orthogonal, pode
ríamos ligal-o com a abobada recta por um segundo annel de
apparelho orthogonal convergente.
Theoricamente seria esta a solução talvez mais racional do
problema; ninguém ignora porém os inconvenientes práticos
do apparelho orthogonal, e portanto a conveniência de evitar
quanto possivel diíficuldades a que todos os constructores
procuram fugir.
Imaginámos por isso ligar a parte enviezada e a recta da
abobada por um annel de beton. D’este modo fugimos á difficuldade da ligação dos apparelhos e ficámos em circumstancias de podermos adoptar o apparelho helicoidal para a parte
enviezada.
Com essa adopção teremos conciliado o bom gosto com a
facilidade de construcção e com a economia, sem prejuízo
para a resistência e estabilidade da obra.
Teremos pois uma porção de abobada obliqua de 4 me
tros de comprimento, constituída de aduellas de apparelho
helidoical e ligada com a abobada recta (de 297 metros de
comprimento se necessária for em toda essa extensão) por um
annel de beton de 3m,3O de comprimento segundo o eixo,
este annel sendo, claro é, mais comprido de um lado do que
do outro.
Obedecendo a secção recta ao typo geral que já indicámos,
a secção obliqua acima das impostas será uma ellipse cujos
eixos terão por valores:
a = 3m,28
ô = 2m,50, altura da abobada acima das impostas.
O volume total de excavação será de 11:512 metros cubi-
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cos. O da alvenaria será de 1:786 metros cúbicos nas pés di
reitos e 1:334 na abobada.
Empregaremos argamassa hydraulica de pouzzolana dos
Açores.
A pedra virá de S. Domingos ou do Barreiro, a 8 kilometros de distancia. A cal virá de Campeã, a 11 kilometros.
O tunnel do Crastro terá 100 metros de comprimento, sen
do 86m,66 em curva de 300 metros de raio e 13m,34 em recta, tudo em horisontal.
A cola de excavação á entrada é de 10™,68. a 16:100 me
tros da origem, a cota de excavação á saída é de 11™,45, a
16:200 da origem.
Nada tem de notável o revestimento, a não ser que o pe
queníssimo effeito da curvatura se fará sentir em cada aduella, sem que de resto o córte das pedras deixe de seguir o systema adoptado para as abobadas em alinhamento recto.
Empregaremos a argamassa ordinaria, vistoque, segundo
todas as probabilidades, não encontraremos agua.
O granito e cal serão obtidas dos mesmos locaes que para
a Regua, podendo o granito ser também da Azinheira. As dis
tancias de transportes d’estes materiaes podem considerar-se
as mesmas que para a Regua.
O volume total de excavação a effectuar será de 3:803ni3,30.
O volume de alvenaria será de 587 metros cúbicos nos pés
direitos e 432 metros cúbicos na abobada.
Tunnel sem revestimento
Tunnel da pedra Caldeira

0 tunnel da Pedra. Caldeira, unico que n’esta secção será
aberto em rocha dura, não alteravel, segundo todas as pro
babilidades, pelos agentes atmosphericos, será atacado si
multaneamente pelas duas extremidades.
Seguiremos na marcha das operações a fazer um methodo
em tudo igual ao que foi proposto para outros tunneis d’esta
natureza pertencentes a outras secções d’este caminho de ferro.
A este respeito porém repetimos o que já dissemos com
relação aos tunneis com revestimento: as circumstancias esN." 81-Sbtembbo-Tomo VII
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peciaes que na construcção se encontrarem serão o melhor
conselheiro do methodo a empregar, ou pelo menos dos de
talhes d’esse methodo.
Devemos notar n’este logar, que não desconhecemos quão
pouco admissível é o dispensar-se completamente revesti
mento; a rocha raríssimas vezes deixa com effeito de ser fen
dida pelos tiros de mina, por modo que nenhum fragmento
tenda a destacar-se; entretanto, como o nosso fim deve ser
calcular approximadamente o custo das obras, e como suppozemos revestimento completo nos tunneis de que precedenlemente nos occupámos, é provável que o erro aqui pratica
do seja largamente compensado pela circumstancia de se po
der prescindir do revestimento em porções notáveis d’esses
outros tunneis.
D’este modo os erros em sentido contrario darão como re
sultante final um orçamento geral muito mais exacto do que
se suppozermos em todos as peiores condições. Alem de que,
repetimol-o, as probabilidades são todas a favor das hypotheses de que partimos.
O tunnel da Pedra Caldeira terá 130 metros de compri
mento em alinhamento recto e em rampa de 5 millimetros
por metro.
A cota de excavação á entrada será de 15m,42, a 7:305”,36
da origem, e à saída será de 11ra, 10, a 7:435m,36 da origem.
Adoptamos para typo a mesma secção que foi estabejecida
para os tunneis com revestimento.
N’estas circumstancias o volume a excavar seria de 26m3,15
por metro corrente, se não tivéssemos de attender ás irregu
laridades a que obriga a extracção a fogo. Tomando a correcção de ‘/ao, que se suppõe suíficiente, o volume a extrahir será
de 27ra3,46. Ficando o volume total da excavação 3:569m3,80.
IV

Passagens inferiores

Alem das duas passagens inferiores nas margens do Pinhão
e de que fallámos a proposito da ponte sobre este rio, tere
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mos mais uma situada a 22:140 da origem e destinada aos
caminhos para as quintas das éopas e do Porto.
Esta passagem nada tem de especial a considerar, e por
isso apenas diremos que obedece ao typo dos ^queductos de
3m,0x3m,0 e que tem 12m,60 de comprimento.
O emprego da cantaria foi n’esta obra, como em todas d’esta
secção, limitado ao estrictamente necessário.
V

Muros de supporte

Em alguns aterros foram projectados, por se tornarem in
dispensáveis, muros de supporte, os quaes foram calculados
pela formula de Foy.
Obras aceessorias

Os typos adoptados n’este caminho de ferro para passagens
de nivel são os seguintes:
4.° de 8 metros com cancellas, para estradas reaes.
2. ° de 4 metros com cancella, para caminhos públicos de
bastante importância.
3. ° de 3 metros sem cancella, para caminhos públicos de
minima importância.
4. ° de 2 metros sem cancella, para servidões particulares.
As cancellas são da maxima simplicidade e inteiramente
iguaes ás que foram projectadas para as outras secções.
Em toda esta secção haverá 6 passagens de 2.a classe, 8 de
3.a, e 44 de 4.a; não se tendo empregado o primeiro typo
porque n’esta parte não atravessa o traçado estrada alguma
real.
Edifícios e suas dependencias

N’esta secção ha quatro estações: uma de l.a classe na Ré
gua, uma de 2.a classe no Pinhão e duas de 3.a classe em Covellinhas e Ferrão.
A situação dos edifícios em relação á linha foi estabelecida
sempre, bem como a das vias de resguardo, em ordem a con27.
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ciliar-se quanto possível a economia com as conveniências do
serviço.
Haverá duas remizes de machinas e duas de carruagens: na
Regua, uma para tres machinas e outra para seis carruagens;
no Pinhão uma para duas machinas e outra para tres carrua
gens. A segunda d’estas ultimas será provisória, por isso que
o seu serviço terminará logo que a estação do Pinhão deixe
de ser, como é, provisoriamente terminal.
Dois reservatórios, um de 40 metros cúbicos na Regua, ou
tro de 25 metros cúbicos no Pinhão, hão de servir para a ali
mentação das machinas, alem de um marco fontenario na Re
gua destinado ás machinas em trajecto.
Alem das fossas cinzeiros das remizes de machinas, haverá
mais uma na Regua junto ao marco fontenario e destinada á
visita das machinas na occasião da passagem dos comboios.
Na Regoa haverá dois caes cobertos, em cada uma das ou
tras estações um só, sendo comtudo o do Pinhão muito mais
»
amplo do que os das estações de 3.a classe.
O recinto destinado ao serviço das estações será vedado por
fórma que se torne facil a fiscalisação da linha e suas depen
a
dências.
Via

O numero total de carris é, na via directa de
vias de resguardo de 880.

392 e nas
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MAPPA N.° 2
Curvas e alinhamento
*

rectoH

Extensão
Numero
das
curvas

Designação das secções e lanços

Raio

l

curvas I
Curvas

;

4.a Secção........................................

7
5
1
6
2
2
5

1

1
400 i
500
550
600
700 ,
750

29

f 0 Lançn da 2 a secção..................

5
4
2
4
4

400
500
600
700
> 800

Somma...............

40

-

2.a Secção; 2.° e 3.° lanços da
3.a Secção............................... ....

42
46
4
7
1
4
9

300
400
500
600
700
800
> 800

Somma........ * <................

50

-

1
1

4.a Secção..........................................
|
1

10
1
21
1
8

1
8
3
4
1
1
3
<5

Somma............................

77

13:047”,55

935 ,42

>800

Sotrvnia,...............

2:161”,98
1:905 , 46
921 ,59
1:306 ,21
1:320 ,91
455 ,35

Rectas

9:320“,45

13:047 ,55

;
i
i
I

1:402”,08
122 ,17
542 27
243 ,74
162 ,90

5-606“ 24

|

2:473“,46

5-606“,24

4:065”,24
5:425 ,30
2:150 ,09
2:368 ,59
214 ,82
212 ,23
2:183 ,40

17:231 ,23

16:649“ ,67

250
280
: 00
350
400
450

1:894”,13
316 ,51
3:056 . 72
83 ,79
1:312 ,02
204 ,59 1

500
550
600
650

1:172 ,85
701 ,54 ,
532 ,66
574 ,37 1

700 :
800 j
>800

17-231

23

16:957”,93

63 ,12
496 ,84
1:846 , 73
12:055”,87

16:957™,93
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Extensão

Numero
das
curvas

Designação das secções e lanços

i
* Secção.......................................... .
5.

Somma.............................

Somma total............ .

Raio
das
curvas

Curvas

Rectas

656”,89
1:520 ,63
332 ,20
1:053 ,25
544 ,01
1:259 ,67
572 ,14
183 ,87
824 ,75
1:080 ,37

17:472®,22

-3
11
2
9
3
16
6
2
7
9

250
300
350
400
450
500
600
700
800
>800

68

—

8:027®,78

17:472®,22

-

48:496”,63

70:315®,77

234

Relação das curvas para a extensão total.............................
Relação dos alinhamentos para a extensão total................

Resumo do quadro anterior

1

Grandeza

Numero
das
curvas

Dos raios

13
1
44
3
45
4
34
4
25
1
7
2
12
39

250
280
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
> 800

234

Das curvas

Das rectas

2:551'",02
316 ,51
' 8:642 ,59
415 ,99
11:354 ,63
7tô ,60
6:610 ,24
• 70:315”,77
1:623 ,13
5:321 ,87
374 ,37
2:026 ,46
455 ,35
1:847 „29
6:208 ,82 ,
48:496”,63

70:315”,77

0,408
0,592
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MAPPA N.° 3
Declivi<la<leM
j
Extensão
Designação
das secções o lanços

Declividados
Das
rampas

Das
descidas

Dos
patamares

3:800,00
2:240,00
1:560,00
2:200,00

3:380,70
4:380,00
1:200,00

9:800,00

8:960,70

3:600,00

1:840,00
2:360,00
400,00

120,00
108,00
200,00

2:080,00

Total..,........ 4:600,00

1:400,00

2:080,00

3:360,00
Inclinação de 15...............
2:560,00
Inclinação entre 15 e 10..
Inclinação entre 0,0 e 10. I- ;
5:920,00
Total................

5:596,15

6:576,15

340,00

2:680,00
2:840,00
740,00

6:060,00
5:500,00
880,00

2:314,75

6:260,00
Total................

12:440,00

2:314,75

375,00

14:307,80

7:966,00

1:000,00
2:240,00
3:125,00

Total..,............
8:341,00

6:365,00

14:307,80

6:643,74

2:612,50

16:243,76

Inclinação de 16,5...............
Inclinação de 15.................. .
Inclinação entre 15 o 10....
Inclinação entre 0,00 e 10 . .

3:800,00
10:495,00
9:320,00
17:949,74

16:156,85
13:200,00
8:997,50

Total.

41:564,74

38:354,35

* Secção.
1.

Tolal
Inclinação de 15.............
1." Lanço da 2.
* sec
Inclinação entre 15 e 10.
ção.....................
Inclinação entre 0 c 10..

l.° e 3.° lanços da
* secção. .......
2.

3.4 Secção; l.°,
e3.°lanços...

* Secção.
4.

* Secção.
5.

2.o

Inclinação de 15............. .
Inclinação entre 15 e 10.
Inclinação entre 0,0 e 10.

Inclinação de 15.................
Inclinação entre 15 e 10..
Inclinação entre 0,00 e 10

Inclinação entre 0,0 e 10..

340,00
;980,00

118:805,4
Relação das rampas para a extensão tolal....
Relação das descidas para a extensão total..
Relação dos patamares para a extensão total.

3:600,00

EZ

Inclinação de 16,5..........
Inclinação de 15...............
Inclinação entre 15 e 10.
I Inclinação entre 0,0 e 10

......... 0,349
......... 0,322
......... 0,329

38:886,31

38:886,31
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e minas
MAPPA
Orça

Designa ão

Despezas
geraes

Expropria
ções

Terraplenagens

Obras
de arte

Obras
accessorias

(1)

(2)

(3)

(♦)

(5)

4 .• Secção; 1. 0 lanço da
2.a secção.. ................

58-25982

81:6615474

193:7635818

2.a Secção; 2.' e 3.° lanços da 3.
* st cção..........

64251-21

126:0075046

3^1:0315939

608:4165982

16:1495320

4.a Secção.... ................

6585236

107:6785079

347:1515378

197:2985620

15:694^960

97:1935378 14:5745193

5785519

99:6875882

20:3285307

259:1725987

10:2395504

2:4615858

415:0340481

1.130:2755442

1.162:0815967

56:6575977

“205070

3:4905301

9:5105301

9:7705080

4705608

i 5.a Secção ...

Preço kiloinetn co por capitulo .....;

-4
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!í.’ 5

mento

Edifícios
e accessorios
da via

Via

Accessorios
da via

Material
circulante

Telegrapho

(6)

17)

(8)

(9)

(40)

36:5130226

167:3470570

5:2880320

81:6680000 1:6200340

29:0880844

177:9614275

4:1060981

81:6680000 1:7780110

39:566(5653

146:3850007

1:8990000

81:6680000 1:7650929

75:0850148

134:9610185

8:4060952

81:6680000 1:6010214

180:253,5871

626:6550037

19:7010253

326:6720000 6:7630593

1:510,5701

5:2700403

1600508

2:7510090

500609

Total

680:2130301

Preço
por
kxlometro

22:3400381

1:416:8500618 41:8850626
939:7650862

32:3900305

889:7290705

34:8910362

3.926:5590479 33:0480313
33:40800101
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SECÇÃO NOTICIOSA

Caminho de ferro da Beira Alta.—Abriu-se, pelo mi
nistério das obras publicas, novo concurso para a construcção e explora
ção do caminho de ferro da Beira Alta.
A licitação terá logar pelas quatro horas da tarde do dia 11 de no
vembro do corrente anno, e versará sobre o quantum da subvenção kilometrica.
O deposito provisorio a fazer-se no banco de Portugal para ser admittido ao concurso é de 135:000^000 réis, elevando-se a 270:00015000 réis
para a assignatura do contrato definitivo.
.Para os effeitos do pagamento da subvenção é fixada a extensão do
caminho em 210 kilometros. O pagamento da subvenção total será em
56 annuidades iguaes, de 7 por cento cada uma, representando o j uro
e amortisação completa do capital.
O praso de 56 annos começa a contar-se desde o dia em que a empreza ou companhia der começo aos trabalhos de construcção.
Cada annuidade será paga em duas prestações semestraes. As presta
ções porém que forem vencidas durante o praso da construcção do ca
minho, que é fixado em 4 annos, só serão pagas depois d’elle completo
e aberto á exploração, abonando o governo 6 por cento do juro para
móra.
É permittido á companhia ou empreza levantar o deposito definitivo
em tres series de 20:000 libras cada uma, tendo logar a primeira quando
se verifique ter ella dispendido em acquisição de terrenos, compra de
materiaes e trabalhos executados a quantia de 30:000 libras. A segunda
quando esta quantia se eleve a 60:000 e a terceira e ultima quando attingir a 90:000, ficando os trabalhos feitos materiaes e terrenos adquiri
dos servindo de caução ao cumprimento das obrigações do contrato da
companhia.
Concede-se á companhia ou empreza a exploração e conservação da
linha por 99 annos, que serão contados desde a data da assignatura do
contrato.
São isentos de direitos todos os materiaes e combustível que a em
preza tiver de importar para a construcção e exploração da linha. Esta
isenção porém caduca logoque a linha esteja aberta á exploração, con
tinuando ainda por espaço de dois annos tão sómente para a importação
das machinas e combustível destinado á exploração.
A empreza ou companhia constructora é dispensada por espaço de
vinte annos de qualquer contribuição geral ou municipal, não incluindo
porém n’esta concessão o direito de transito lançado sobre os preços da

